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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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Marco Goud
‘Een boek voor Wout en Daniël’
Een onbekend handschrift van P.C. Boutens
In 1894 publiceerde P.C. Boutens (1870-1943) zijn debuutbundel XXV verzen, in
honderd exemplaren uitgegeven door F.P. d'Huy te Middelburg. De meeste gedichten
uit XXV verzen werden herdrukt in Boutens' tweede bundel, Verzen (1898) die met
een inleiding door Lodewijk van Deyssel werd uitgegeven door Maison Blok te Den
Haag.1 XXV verzen heeft als algemene opdracht: ‘Voor mijn vrienden’. Boven veel
gedichten staan in XXV verzen opdrachten, maar vrijwel geen enkele naam wordt
voluit genoemd, behalve bij het slotgedicht ‘Een lied van Oenone’. Dat is opgedragen
aan D.P. Moll. In Verzen is dit veranderd in: ‘Aan D.P.M.’. Moll was een studiegenoot
van Boutens.2 Bij mijn speurtocht naar méér gegevens over hem deed ik een zeer
verrassende vondst. In een particuliere collectie bleek zich een tot nu toe onbekend
manuscript van Boutens te bevinden, getiteld: Een boek voor Wout en Daniël; ter
herinnering aan veel lijden en veel troost.3 Daniël is de voornaam van D.P. Moll.
Wout is een andere studievriend. Op beiden kom ik in dit stuk terug. De titel en
ondertitel van het handschrift zijn uiterst intrigerend. Ze roepen vragen op als: wat
waren de biografische achtergronden van dat vele lijden en wie gaf er troost?
Het handschrift bevat vijftien genummerde gedichten. Zeven gedichten zijn
ongepubliceerd gebleven (I, III, VII, VIII, X, XI, XV). De overige acht zijn
opgenomen in XXV verzen, waarvan er weer drie zijn herdrukt
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Voorblad met opdracht. (Particuliere collectie.)
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in Verzen (II, V, XIII). Het handschrift is helaas niet gedateerd, maar het stamt
waarschijnlijk van vóór XXV verzen uit 1894.

Boutens' studententijd
Boutens schreef zich in september 1890 in aan de Utrechtse universiteit als student
klassieke letteren.4 Hij werd lid van het Utrechtsch Studenten Corps. Het was traditie
in Utrecht dat pas aangekomen studenten een vers schreven in het zogenaamde
‘groenenboek’ van ouderejaars. Boutens schreef:
Als het najaar wordt,
Als het groen daarbuiten dort,
Komt in Utrecht 't groen eerst welig op
Als studenten in den dop.
Moet het groene graan
Weer en wind doorstaan,
Eer het goudgeel koren is,
Zoo moet ieder groen
Veel meer dan hem lief is doen,
Eer 't studentzijn hem beschoren is.5
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P.C. Boutens.
(Particuliere collectie.)

Boutens ging op kamers wonen bij de familie Jurrjens aan de Nieuwegracht F 401
(later nummer 10). In oktober 1892 betrok hij een kamer bij de familie Bergman aan
de Smeebrug 124. Smeebrug was destijds een aanduiding voor Oudegracht
Tolsteegzijde.6
Al vroeg maakte Boutens gebruik van de publicatiemogelijkheden tijdens zijn
studiejaren. In de Utrechtsche Studenten-Almanak van 1891 publiceerde hij voor het
eerst een gedicht.7 In de almanak van 1892 verscheen nog meer werk: een reeks
‘Fragmenten’ (geopend door ‘Ik sloot de blinkevenstren van mijn Ziel’), een
prozagedicht en het gedicht ‘Lente-tragedie’.8 Ook maakte hij een clublied voor het
regionale studentengezelschap ‘Zeeland’, waarvan hij abactis was.9
Boutens raakte bevriend met studiegenoten die klassieke letteren studeerden, en
op het Corps leerde hij studenten in andere vakken kennen, zoals de twee aan wie
hij het handschrift zou opdragen: Daniël Pieter
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P.C. Boutens. (Particuliere collectie.)

Moll, student wis- en natuurkunde, en Wouter van IJzeren, student geneeskunde. Uit
de Utrechtsche Studenten-Almanak van 1893 blijkt dat ze alledrie op kamers aan de
Smeebrug woonden: Boutens op nummer 124, Moll op 118 en Van IJzeren op 142.
Ze moeten in die periode veel met elkaar opgetrokken zijn. In september 1894
verhuisde Boutens naar Voorschoten, waar hij docent klassieke talen werd aan de
jongenskostschool Noorthey. Op 22 februari 1896 behaalde hij in Utrecht zijn
doctoraalexamen. Ook daarna bezocht hij nog vaak de Domstad in verband met zijn
proefschrift Exercitationes criticae in scholia ad Aristophanis Acharnenses, waarop
hij op 28 april 1899 cum laude promoveerde.10

Daniël Pieter Moll
Daniël Pieter Moll werd op 7 januari 1872 te Westervoort (Gelderland) geboren. Hij
was een zoon van dominee Pieter Moll (1831-1918). Het domineesgezin verhuisde
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in 1874 naar Pijnacker en in 1880 naar Doetinchem. In de jaren 1888-1899 was Moll
predikant van de Nederlands Hervormde gemeente te Maastricht. Na het gymnasium
te hebben afgerond, ging Daniël in 1890 wis- en natuurkunde studeren in Utrecht.
In zijn onuitgegeven autobiografie schrijft dominee Moll over zijn zoon: ‘Hij woonde
toen te Utrecht aanvankelijk op een doodeenvoudige kamer bij den koperslager De
Groot. Hij kwam van daar menig maal bij ons over, en bracht dan menigen vrind
met zich mee. O.a. Van Huffel, Van IJzeren (die later de medicus is geworden van
zijne moeder), R. van der Meulen en Boutens.’11
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Daniël studeerde op 17 december 1896 af. Daarna is hij enkele jaren leraar geweest
op de HBS te Amersfoort. Ondertussen werkte hij aan zijn proefschrift Het beginsel
van Huygens, waarop hij in Utrecht op 26 januari 1900 cum laude promoveerde.
Daarna ging hij werken bij de Haagse verzekeringsmaatschappij De Nederlanden.
Hij trouwde in 1902 met Elisabeth Johanna van IJzeren (géén familie van Wouter
van IJzeren) en kreeg drie kinderen: Jacoba Maria, Elisabeth en Pieter. Hij is in 1961
overleden.12
Helaas is er niet veel bekend over de vriendschap tussen Daniël Moll en Boutens.
Er zijn geen brieven bewaard gebleven. Wél valt er iets op te maken uit de brieven
die dominee Moll en zijn vrouw hebben geschreven aan hun zoon Daniël; deze zijn
echter slechts in regestvorm overgele-
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verd.13 Af en toe duikt de naam Boutens in die brieven op. Zo staat in het regest van
de brief van Daniëls moeder aan haar zoon van 2 februari 1894: ‘Daan heeft van zijn
vriend Boutens een spreuk gekregen.’ Wellicht gaat het om ‘Een lied van Oenone’
of om het gedicht dat Boutens ‘Voor D.’ schreef (gedicht XV in XXV verzen, gedicht
XIV in Een boek voor Wout en Daniël).14 Het zou ook kunnen gaan om (een deel
van) het hier uit te geven manuscript. In het regest van een brief van dominee Moll
aan zijn beide zoons Daniël en Willem van 29 januari 1895 staat: ‘Daan heeft zijn
vriend Boutens bezocht en niet zoals Pa dacht voor veel geld een concert bezocht.’
Boutens woonde toen al in Voorschoten. In mei 1895 bezochten Daniël en Willem
Boutens nogmaals. In 1897 bezocht Boutens de familie Moll in Maastricht. Tijdens
dat bezoek leerde Boutens Daniëls zus Marie kennen. Tussen Boutens en Marie
ontstond een ‘liefdesrelatie’ die in 1903 eindigde.15
De vriendschap tussen Boutens en Daniël Moll duurde tot lang na hun studietijd
voort. Toen Moll woonde en werkte in Den Haag - waar Boutens sinds najaar 1904
ook woonde - kwam Boutens soms eten bij hem en zijn vrouw.16 Ook gingen Moll
en Boutens wel eens biljarten bij de Haagse sociëteit De Witte. Cor van Duyvenbode,
Boutens' huisknecht die tevens timmerman was, heeft een duivenhok getimmerd
voor Pieter, de zoon van D.P. Moll.17
Moll heeft zijn vriend Boutens toegesproken tijdens de viering van diens zestigste
verjaardag op 20 februari 1930 in hotel De Witte Brug te Den Haag. In de NRC van
21 februari 1930 staat daarvan een verslag, waarin ook de speech van Moll wordt
aangehaald: ‘Mr. [lees: Dr.] D.P. Moll, een van 's dichters oudste academievrienden,
roemde de ongeloofelijke veelzijdigheid van den jubilaris, ook reeds als student. Hij
had kunnen worden, wat hij wilde, zij het wiskundige, jurist, bankdirecteur. Maar
hij heeft nooit naar maatschappelijke grootheid gestreefd. Hij wilde slechts een dichter
en een wijze zijn. Spr[eker] dankt hem voor veel vriendschap en kunstgenot.’18
Na Boutens' dood in 1943 ontstond bij de bezorgers van Boutens' Verzamelde Werken
het plan om herinneringen en anekdotes over
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Boutens te verzamelen in een extra deel. Helaas is het nooit tot een uitgave daarvan
gekomen. De dichter Jan Prins (pseud. van C.L. Schepp, 1876-1948), een van de
bezorgers van de Verzamelde Werken en een zeer goede vriend van Boutens,
probeerde in september 1943 de herinneringen van Moll aan Boutens los te krijgen.
Maar Moll weigerde dit, zoals blijkt uit de doorslag van het briefje dat Schepp aan
Moll schreef: ‘zooeven ontvang ik Uw brief van gisteren, en hoewel wij natuurlijk
Uw standpunt volkomen eerbiedigen, is het mij toch een behoefte, U te zeggen,
hoezeer het ons spijt, dat juist U, die Boutens ook in zijn jeugd heeft gekend, ons uit
Uw rijken schat van herinneringen niet het een of ander wilt afstaan, dat teekenend
zou zijn voor zijn persoonlijkheid. Dat zijn kunst ook zonder dat volkomen genietbaar
is, ontkennen wij niet, maar dat zulke bijzonderheden voor de lezers zijner Verzamelde
Werken zonder belang zouden zijn, kunnen wij U niet toegeven, althans niet voor
wie die werken niet alleen met het oog maar ook met het hart lezen. Uit zijn
studenten-tijd bijvoorbeeld weten wij nog maar enkelen, die hem van nabij hebben
gekend, en wij zouden het bijzonder op prijs stellen, als U ons daarvan iets vertellen
kon.’19
In 1956 heeft de Boutens verzamelaarster mevrouw C.C.V. van Lier-Schmidt
Ernsthausen het nog eens geprobeerd. D.P. Moll antwoordde haar: ‘Ik heb Boutens
in de latere jaren weinig meer ontmoet en ik kan U geen letterkundige of
wereldbeschouwelijke uitspraken van hem meedelen.’20 In 1960 schreef mr. P. Moll
namens zijn vader nog aan Van Lier: ‘Overigens zag mijn Vader in Boutens niet het
genie maar meer de jeugdvriend en zonderling, die hij bij het biljarten beslist moe[s]t
laten winnen wilde hij niet ongenietelijk worden. Zoals ik U al vertelde heeft mijn
vader dan ook niet de referentie [lees: reverentie] tegenover het werk van Boutens
gehad (enkele manuscripten en overige correspondentie heeft hij jaren geleden
vernietigd) die U ongetwijfeld jegens hem heeft.’21 Een boek voor Wout en Daniël
is de vernietiging ontsnapt.
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Wouter van IJzeren
Over Wout, de andere vriend aan wie het handschrift opgedragen was, is mij helaas
minder bekend. Wouter van IJzeren werd op 8 juni 1870 te Meerkerk geboren. In
1890 ging hij geneeskunde studeren in Utrecht. Ook hij werd lid van het Utrechtsch
Studenten Corps. Hij woonde aanvankelijk op kamers aan de Schoolstraat, later aan
de Smeebrug. In 1897 woonde hij daar nog, zoals blijkt uit de briefkaart die Boutens
op 21 april 1897, logerend bij de familie Moll, vanuit Maastricht aan Lodewijk van
Deyssel schreef: ‘Zaterdag is mijn adres: Utrecht. W. van IJzeren. semi-arts.
Smeebrug.’22

Wouter van IJzeren. (Particuliere collectie.)
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Van IJzeren was na zijn artsexamen in 1897 werkzaam aan de Medische Polikliniek
der Rijks-Universiteit te Utrecht als assistent van professor S. Talma. In 1900 hield
Van IJzeren enkele voordrachten over ‘'t microscopisch onderzoek van het bloed’.23
Hij promoveerde in Utrecht op 28 maart 1901 op De pathogenese van de chronische
maagzweer; evenals Boutens en Moll kreeg hij het judicium cum laude. Zijn
proefschrift werd gedrukt door de firma C. Kooyker te Leiden, waar ook Boutens'
vertaling Platoons Drinkgelag (1901) werd gedrukt. Van IJzeren werd later de huisarts
van de moeder van Daniël Moll, toen de familie Moll in 1900 van Maastricht naar
Utrecht verhuisde.
In 1905 verruilde Van IJzeren Utrecht voor Dordrecht. Tot augustus 1926 was hij
directeur-geneesheer van het Gast- of Ziekenhuis aldaar.24 Hij trouwde met Petronella
van den Brul. Ze kregen drie kinderen. In 1926 verhuisde het gezin naar Gorinchem.
Daar overleed Van IJzeren in 1936.25
Of Boutens en Van IJzeren na hun studietijd nog contact hebben gehad, is mij niet
bekend. Vermeldenswaardig is nog dat Boutens in Verzen (1898) het gedicht ‘Al
zielen zacht’ opnam met de opdracht ‘Voor W.’, ongetwijfeld geschreven voor
Wout.26 Van IJzeren komt niet voor op de lijsten van genodigden voor de huldigingen
van Boutens in 1922 en 1930. D.P. Moll wordt daarentegen wél vermeld op deze
lijsten.

Het handschrift
Datering
Het handschrift is niet gedateerd. Het is echter aannemelijk het te dateren is in de
jaren 1893-1894, vóór de verschijning van XXV verzen in 1894. Ik heb hiervoor drie
argumenten. Ten eerste kan de eerder aangehaalde mededeling in de brief van 2
februari 1894 van de moeder van Daniël dat hij ‘een spreuk’ van Boutens heeft
gekregen, geïnterpreteerd worden als een mededeling dat Daniël dit handschrift (of
een gedicht daaruit) van Boutens gekregen heeft. Ten tweede moet Boutens voor het
motto van Catullus tussen gedicht VII en VIII (‘Nam tua nobis / Perspecta egregie
est unica amicitia’) gebruik hebben gemaakt van de Catullus-editie van Emil Baehrens
uit 1893.27 Ten derde luidt de vierde regel van
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gedicht XIII zowel in XXV verzen (1894) als in Verzen (1898): ‘Napratend z'n moeder
de oude litanie’, terwijl in het handschrift staat: ‘Napraat'nd zijn moeder d'oude
litanie’.

Motto's
Een van de interessante aspecten van het handschrift wordt gevormd door de motto's.
In de citaten van Catullus en Cicero komt de thematiek van de vriendschap en de
liefde aan de orde (zie verder de annotaties in de noten bij de desbetreffende citaten).
Verrassend is dat Boutens een citaat van de Franse literator Paul Bourget (1852-1935)
als motto heeft gebruikt. Ook interessant is het citaat uit Herman Gorters Verzen
(1890). Boutens was een groot bewonderaar van Gorter. Velen herkenden in zijn
eerste bundels de invloed van Gorter. Van Deyssel noemde Boutens in een brief aan
Albert Verwey ‘den Gorteriaan’.28 Zelf schreef Boutens aan Van Deyssel in een brief
van 2 maart 1896: ‘Ook Gorters kennis zou een geluk voor me zijn; want ik houd
van hem, voorzover ik hem ken, in zijn spreken en in zijn zwijgen. En mocht U hem
schrijven, groet hem dan, zooals men groet een zeer beminlijke.’29

Mogelijke achtergronden en thematiek
De ondertitel van het handschrift luidt: ‘ter herinnering aan veel lijden en veel troost’.
Een intrigerende vraag is wat bedoeld kan zijn met dat vele lijden. Ten eerste kan
het lijden als een literair motief gezien worden. In het handschrift komen woorden
als ‘schreien’, ‘smart’, ‘troost’, ‘lijden’, ‘verdriet’ en ‘tranen’ vaak voor. Het gehele
handschrift kan geïnterpreteerd worden als een ‘stroom van trane-woorden’. De
eerste strofe van het (poëticale) openingsgedicht luidt als volgt:
O, kon ik schrei'n mijn smart in woorden uit, Dan werd mijn leed éen groot, oneindig lied,
Dat zou wel zwellen òp in hoog geluid;
Eén stroom van trane-woorden weg in 't niet.

Wellicht heeft Boutens zich voor het motief van de smart laten inspireren door
Frederik van Eedens Ellen. Een lied van de Smart (1891).
In gedicht IV wordt het lijden van de ‘ik’ vergeleken met het lijden van
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Het openingsgedicht. (Particuliere collectie.)

Christus. Dit thema kan Boutens eerder zijn tegengekomen in Albert Verwey's Van
de liefde die vriendschap heet, een reeks gedichten geschreven voor Willem Kloos.
In 1893 verschenen de ‘Zes Christus-verzen’ van J.H. Leopold in De Nieuwe Gids.30
Ten tweede kan de ondertitel duiden op biografische achtergronden. Die
achtergronden zijn mij helaas niet bekend. Ik kan er hooguit naar gissen. Wellicht
is er sprake geweest van een onmogelijke of verbroken liefde. De vriendschap met
Wout en Daniël was troostend bij dit verdriet, zoals blijkt uit het openingsgedicht,
waarin staat:
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[...] u twee, die toen ieder me verliet,
Me hebt geleerd wat trouw en troost beduidt.

Het laatste gedicht is geschreven voor een zekere ‘J.’. Het is het enige gedicht in Een
boek voor Wout en Daniël dat niet aan hen is opgedragen. Helaas weet ik niet welke
naam er schuilt achter deze ‘J.’. Duidelijk is wel dat ‘J.’ veel voor de ‘ik’ heeft
betekend:
Hoe we beiden wel heel goed weten,
Wie we waren en wat we waren voor elkaar,
En dat zoo twee niet kunnen scheiden,
Zooals wij zijn gegaan.

Beschrijving handschrift
Het handschrift bestaat uit 23 losse dubbelzijdig gelinieerde vellen, waarschijnlijk
afkomstig uit een schriftje. De gedichten zijn genummerd van I tot en met XV. Het
handschrift begint met een titelblad: ‘Een boek voor Wout en Daniël’. Het kent vier
afdelingen, gescheiden door bladen met opdrachten en motto's: ‘Voor Wout en
Daniël’ (gedichten I-VI), ‘Voor Wout’ (gedicht VII), ‘Voor Daniël’ (gedichten
VIII-XII), ‘Voor Wout en Daniël’ (gedichten XIII-XV). Opmerkelijk is dat gedicht
XV, dat zich in de afdeling ‘Voor Wout en Daniël’ bevindt, zoals gezegd, de opdracht
‘Voor J.’ heeft. Sommige gedichten (II, IV, VIII, X, XI) hebben een motto dat op de
versozijde van het voorgaande blad staat. De versozijden van de bladen 1, 2, 4, 5, 7,
8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22 en 23 bleven blanco.

Varianten en verbeteringen
Ten opzichte van de publicatie in XXV verzen vertonen de daarin opgenomen
gedichten (II, IV, V, VI, IX, XII, XIII, XIV) varianten. Het gaat voornamelijk om
veranderde interpunctie, hoofdletters en koppeltekens. Ik heb in de noten bij de
gedichten alleen de woordvarianten opgenomen. De weinige verbeteringen van
Boutens heb ik aangegeven in de noten.

Jaarboek Letterkundig Museum 10

13
[1r]
Een boek voor Wout en Daniël.
ter herinnering aan
veel lijden en veel troost.
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[2r]

Voor Wout en Daniël.
Si qua recordanti bene facta priora voluptas
Est homini cum se cogitat esse pium,
Nec sanctam violasse fidem nec foedere in ullo
Divum ad fallendos numine abusum homines,
Multa parata manent in longa aetate, Catulle,
Ex <hac ingrata> gaudia <amicitia>

Catull. 100.31
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[3r]

I
O, kon ik schrei'n mijn smart in woorden uit, Dan werd mijn leed éen groot, oneindig lied,
Dat zou wel zwellen òp in hoog geluid:
Eén stroom van trane-woorden weg in 't niet.
En in mijn huis, waaruit ik smart verstiet,
Zou 'k vreugde voeren, mooie, jonge bruid,
Om u twee, die toen ieder me verliet,
Me hebt geleerd, wat trouw en troost beduidt.
Omdat ik u dank, wat mijn arme leven
Aan bloemen bleef voor toekomende tijden,
Al licht, dat overleefde nacht zoo bang, Daarom zij u ook onverdeeld gegeven
Wat goed-en-eêls mijn hart ooit zal verblijden,
En daarom weent tot u mijn stille zang.
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[3v; motto tegenover gedicht II]
Nous voulons trop du monde...
Et ce monde épuisé ne peut donner assez
Pour remplir jusqu'au bord notre âme trop profonde,
Car nous portons en nous tous les siècles passés
Tous les rêves anciens qu'ont carressés les hommes,
Tous les pleures amassés depuis quatre mille ans,
Nous ont fait les rêveurs malades que nous sommes,
Et nous sommes très vieux et nos bras sont tremblants

Paul Bourget.32
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[4r-5r]

II
Stille, gedweeë leven
Van zich wel willen geven,
Maar toch niet kunnen
Zich heel aan anderen gunnen.
Samen-leven al de dagen
Mensch-harten als menschen in stille wijk,
Kennen elkander: niets te vragen,
Niets te juichen, niets te klagen, Iedere woning eigen rijk.
Wel vèr-weg bewust-zijn,
Stem, die spreekt, hoe goed zou zijn
Soms door lippen blij-gekust-zijn,
Soms door armen stil-gesust-zijn
Bij fel branden van vreugd en pijn.
Dragen zijn hart als volle schalen:
In witte handen brandend karmijn Niemand te weten om samen
Dronken te worden van harte-wijn.
Dragen door al mensche-borsten henen
Moede hoofd fier en hoog. Weten geen borst om uit te weenen
Oogen droog.
Stille, gedweeë leven
Van zich wel willen geven,
Maar toch niet kunnen
Zich heel aan anderen gunnen.33
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[6r]

III
Mijn hart is een arm, weerloos land,
Daar drijft de Smart haar voren.
De oude oogst is vergaan.
Daar is niemand om een nieuwen
Te zaaien.
Mijn hart is een dood-gaande boom,
Versteven van winter-kou
In de lente, midden in de lente.
Midden in den bloeienden boom-gaard
In de gouden, leven-brengende lente.
In den rijken bebloesemden boom-gaard.
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[6v; motto tegenover gedicht IV]
Eli Eli lama sabachtani34
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[7r]

IV
Goede Vrijdag.
Smart-bleeke god, wat was uw lijden wreed35,
En heerlijk toch, daar er geen droppel vloot36
Van uw warm bloed, of 't troost in droeven nood
Moede mensch-ziel, die u haar redder weet.
Uw leed-geloken oogen voel ik breed
In deernis op me, en van uw lippen dood
Ruischt zacht verwijt over mijn klagen groot, O, leer mij lijden, zooals Gij het deedt!
Wist ik slechts doel of reden voor mijn smart:
Winnen nieuw heil, uitdelgen oude schuld,
Dan boog mijn hoofd vol deemoed en geduld,
Want ‘'t Is volbracht’ zou volgen zalig-blij
Op 't eenig kruis-woord van mijn bloedend hart:
‘Mijn God, mijn God, waarom verliet Ge mij?’37
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[8r]

V
Al dat lachen en schreien van anderen
En de heele wereld, niet te veranderen,
Die heb ik nu vaarwel gezeid
Voor alle tijd.
Neen, de lichte, wreede dagen
Kunnen mijn oogen niet verdragen,
Die gaan nu maar zien geslotene,
Lieve dingen òl, eens genotene.
Mij troost stil weten, dat over mij zijn
Open als vaste-sterre-schijn
Uw oogen ver, niet te bereiken,
Maar die nooit38 wijken.
Ik zal maar wezen in koude wereld groot
Kleine vertelling van bloemen vlam-rood
Op stille bosch-plek, waar mensch-stappen even opklinken,
Dra verzinken.39
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[9r]

VI
In den middag is de stilte breed gaan graeien,
Overwoekerend, weeke mos-kruiden,
Al geluiden.
De stilte staat als een boom op aarde,
Daar ligt de wereld onder
In zwijge-lommer.
Door stilte-takken, zon-stralen, witte licht-meeuwen,
Op roerloos breede wieken wiegen
In luidloos zijgen.
O, een stil graf in het hart der middag-stilte
Te liggen te-vreden,
Vol-leden.40
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[10r]
Voor Wout
Sis felix, sis in amore potens

Catullus.41
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[11r]

VII
Mijn hart is zoo ver van me;
Ik kan het niet voelen, ik kan het niet tasten,
Vroeger lag het zoo dicht aan me,
Nu kan ik het niet voelen, niet tasten.
Ik heb het lang door het leven gedragen,
Een kind op mijn arm, jong en tevreen,
Het kon me zoo onschuldig vragen
Van de vreemde wereld om zich heen.
Het had zoo twee groot-mooie oogen,
Die konden staan zoo droef en zoo blij,
Die hebben nooit iemand belogen; 't Was wel een vreemd kind, dat hart van mij.
Er zijn wel velen gekomen,
Die gaven 't woorden, lief en fraai, Zij hebben het vermoord, zij hebben het genomen,
Zij hebben het gebracht ik weet niet waar.
Nu is mijn leven éen moeite verloren,
Luisterend staan van een moeder op wacht,
Of ik soms zijn stem mocht hooren
Door de bleeke nacht.
O, mijn hart is zoo ver van me,
Ik kan het niet voelen, ik kan het niet tasten,
Vroeger lag het zoo dicht aan me, Nu kan ik het niet voelen, niet tasten.
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[12r]
Voor Daniël
Nam tua nobis
Perspecta egregie est unica amicitia

Catullus.42
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[12v; motto tegenover gedicht VIII]
Ik wilde, ik kon u iets geven Maar ik heb woorden alleen,
Namen, en dingen geen.

H. Gorter.43
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[13r-14r]

VIII
Stil-zoele mensch-woorden, regenend om mijn luister-hoofd,
Dauw van troost op mijn verschroeide landen,
Zachte koelte, aangewuifd door vredige handen, Ruischt nog eenmaal, dat ge me gelooft.
Ik hoor u steeds door mijn leven ruischen
In aldoor duren;
Ik hoor u om mijn slapen fluisteren
In schemer-uren.
Gij hebt het eerst vernomen
Ziele-schreien in lijdens mist;
Gij zijt het eerst gekomen
In mijn groote droefenis;
Gij hebt het eerst genomen
Mijn handen tastend in duisternis.
Gij hebt niet gevroagd, ge hebt niet willen weten,
Gij waart terstond bereid,
En in mijn leed hebt ge met me neergezeten
En met me geschreid.
Ge hebt gegeven zonder vragen
Al wat ge hadt,
Koninklijk behagen,
Uw gansche schat.
Ge hebt willen schenken
Goud zonder maat;
Hebt me boven denken
Rijk gemaakt.
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Ik zoek, ik zoek in mijn arme leven
Kleinood, waarmee ik u behang’,
Maar al wat ik kan geven,
Hebt ge al lang.
Stil-zoele mensch-woorden, regenend om mijn luister-hoofd,
Dauw van troost op mijn verschroeide landen,
Zachte koelte, aangewuifd door vredige handen,
Ruischt nog eenmaal, dat ge me gelooft.
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[15r]

IX
Zooals een arm mon, die een rijken gast
Wacht in zijn huis, en maakt zijn woning blij
Van zijn groote armoe met het zacht gevlei44
Van bonte bloemen en mooi, dat weinig kost.
En zet hem voor waaraan hij zelf nooit dorst
Raken vroeger, en geeft zijn hart erbij,
En is rijk met zijn gast, en dooft 't geschrei
Van eigen nooddruft diep in eigen borst, Zoo heb ik in mijn huis van droefenis
Prinsen gewacht van vreugd, mijn groote leed
Minder gewogen dan hun klein vermaak,
Nu ik alleen kan schrei'n, zijn allen wreed
Gegoan, mij latend met mijn droeve taak, Maar éen bleef, die mijn hart het liefste is.45
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30
[15v; motto tegenover gedicht X]
Quid dulcius quam habere quicum omnia sic loqui audeas ut tecum? Qui
esset tantus fructus in prosperis rebus, nisi haberes qui illis aeque ac tu
ipse gauderet? Adversas vero difficile ferre esset sine eo qui illas gravius
etiam quam tu ferret. Denique ceterae res quae expetuntur oportunae sunt
singulae rebus fere singulis....amicitia res plurimas continet: quoquo te
verteris praesto est, nullo loco excluditur, numquam intempestiva numquam
molesta est. Itaque non aqua non igni (ut aiunt) locis pluribus utimur quam
amicitia. [...] Nam et secundas res splendidiores facit amicitia, et adversas
- partiens communicansque - leviores.
Laelius.46
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[16r]

X
Het is nu voor ons beiden wel een goed weten,
Dat niets of niemand ons meer scheiden kan,
We hebben elkaar nu voor goed begrepen,
Al begrijpt de wereld niets ervan.
Wij zijn elkaars kindren en elkaars vaders,
En elkaars broeders meteen,
Dat weten en voelen we beiden.
En anders geen.
Als zoo twee elkaar verlaten
In dit leven, Het zou een schuld zijn niet te dragen
In dit leven.
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[16v; motto tegenover gedicht XI]
Tum veniam subito nec quisquam nuntiet ante,
Sed videar coelo missus adesse tibi.

Tibullus.47
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[17r]

XI
Al goeds48, dat aan mijn eigen hart ontzegd is
Dat zij uw deel.
Vreugd in 't geluk, dat voor u weggelegd is,
Dat zij mijn deel.
Maar vraag me niet te juichen
In uw heil, Het zal zijn een dankbaar stil-zijn
In uw heil.
Maar mocht, (wat niet mag gebeuren)
Verdriet zijn uw deel,
Dan zal ik met u49 komen treuren
Lang en veel.
En troosten u met woorden en beden,
Met al mijn schat,
Als troosten kan, die veel heeft geleden
En veel heeft liefgehad.
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[18r-19r]

XII
Avonden, die in mijn leven zijt
Een ander hoog-stil leven, dat staat
Ver-breed ommuurd, eenzaam-wijd
Van nachte-dood stom en druk dage-gepraat,
Stille tuinen van groeien groot,
Schemer-boomen, schemer-gewas,
Daar bloeien de bloemen, bloeien rood
In goud-schemer-gras:
Avond-kelken, volgeschonken
Door avond-handen, koele avond-dronken,
Voor monde-dorst,
Voor monde-dorst.
Dan wordt al licht leef-bewegen
Maar een vreemd-vaag nàdoen van leven:
De wereld wordt een oud verhaol
Van oude tijden, in oude taal.
Dat lezen mijn stille, dag-moede oogen klaar
Als lang verwachte dingen, nù waar.
Gij zijt koele windselen
Voor moeden hoofde
Van u zijn al lieve verzinselen
De vroom geloofde.
Blijde voorspellingen
Van komende dagen
Stille opwellingen
Van heil en leed voldragen.
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Stervende zonnen,
Die hoopvol zinken,
Levende bronnen,
Waar mijn kudden drinken.
Welige landen,
Waar mijn maaiers oogsten,
Streelende handen,
Die mijn oogen troosten.
Heil-verzekeringen
Over groene zerken,
Zalig-sprekingen
Van heilige bergen.50
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[20r]
Voor Wout en Daniël.
Why should hard-favour'd grief be lodged in thee,
When triumf is become an alehouse guest?

Shakespeare.51
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[21r]

XIII
Zooals een kind, dat trouw aan moeders knie
Zegt, voor het slapen gaat, dezelfde beê
Elk avond d'eigen woorden van troost en vree,
Napraat'nd zijn moeder d'oude litanie,
En 't legt zijn hoofd gerust neer en gedwee,
Al weet het niet, wat het bidt of tot wien,
Maar bad het niet, dan zou't zijn oog misschien
Niet luiken uit vage angst voor komend wee, Zoo zal mijn hart het goede blijven doen,
Zonder verwachting van loon, zonder doel,
Alleen om 't goede zelf, omdat ik voel,
Dat 't zoo zal kunnen slapen in den nacht
En leven tevreden, als de zon lacht
Over de bloemen van den zomer-noen.52
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[22r]

XIV
Maar de goede dingen, die we weten,53
Zullen we in eeuwigheid niet vergeten;
Ze zullen in onze harten zijn
Juweelen mooi in dichte schrijn.
We zullen ze niet dragen in 't woelen
Von de wereld op straten en wegen
We zullen ze veilig voelen
Diep in ons gelegen.
Ze zullen ons wel troast geven
Vandaag en morgen
Al de dagen van ons leven:
Stil-bezeten schat, goed geborgen.54
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[23r]

XV
voor J.55
O, had ik je hier, hier in den heiligen avond,
Dat we hier stonden, twee kinderen op gewijden grond;
Dàn zouden we moeten erkennen schandelijk,
Hoe we zondigen tegen elkander
En tegen ons zelven.
Hoe we beiden wel heel goed weten,
Wie we waren en wat we waren voor elkaar,
En dat zoo twee niet kunnen scheiden,
Zooals wij zijn gegaan.
Dat we meer goeds te herdenken hebben
Dan kwaads,
En dat het vergeven zoo goed zou zijn
Voor ons beiden.
Dat ik wel dezelfde ben gebleven voor jou
En jij voor mij,
Dat weten we wel voor ons56 zelven,
Maar het is zoo moeilijk, zoo moeilijk
Het te erkennen
Voor elkanderen.
Maar, o had ik je hier in den heiligen avond,
Dat we hier stonden, twee kinderen op gewijden grond,
Dàn zouden we moeten erkennen schandelijk,
Hoe we zondigen tegen elkander
En tegen ons zelven.

Eindnoten:
1 Uit XXV verzen werden de gedichten ij, vij, viiij, x, xiij, xiiij, xv en xvj niet opgenomen in
Verzen. Deze zijn opgenomen in PC. Boutens, Verzamelde lyriek (ed. J.B.W. Polak en Peter
van Eeten), dl. 2, Amsterdam 1968, p. 1099-1108. Zie over de totstandkoming van Verzen:
Karel de Clerck, Uit het leven van P.C. Boutens, Amsterdam 1969, p. 52 e.v. Zie voor
aanvullende gegevens: Harry G.M. Prick (ed.), De briefwisseling tussen Lodewijk van Deyssel
en Albert Verwey, dl. 2, 's-Gravenhage 1985, p. 251-255.
2 Zie Utrechtsche Studenten-Almanak (1891), p. 153.
3 Het manuscript bevindt zich bij Daniëlle Moll, kleindochter van dr. D.P. Moll. Ik dank haar
zeer voor de inzage die ik kreeg in het manuscript en voor de toestemming om het te publiceren.
Ook dank ik mr. P. Moll voor zijn mededelingen over zijn vader dr. D.P. Moll en zijn grootvader
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21
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31

ds. P. Moll. Tevens dank ik mevr. J. Adriaanse-de Klerk als auteursrechthebbende van Boutens
voor haar toestemming om het manuscript te publiceren.
Zie De Clerck, Uit het leven van P.C. Bautens (noot 1), p. 30-43.
Met dank aan prof. dr. W. Blok, van wie ik enige jaren geleden een fotokopie kreeg van dit
vers, afkomstig uit het groenenboek van A.L.J. van Hoek. In het archief van het Utrechtsch
Studenten Corps bevinden zich meer groenenboeken met dit vers. (Met dank aan Jeroen M.
Jekel.)
Thans nummer 288. (Met dank aan Het Utrechts Archief.)
Utrechtsche Studenten Almanak (1891), p. 357-358.
Utrechtsche Studenten-Almanak (1892), p. 325-331, 349-350 en 365-366. Zie Karel de Clerck,
‘Boutens' litterair debuut’, in De Nieuwe Taalgids 58 (1965), p. 116-121.
Zie De Clerck, Uit het leven van P.C. Boutens (noot 1), p. 37.
Zie ook Murk Salverda, ‘P.C. Boutens. Hora Est: Schrijvers en proefschriften (10)’, De
Parelduiker 6 (2001) 2, p. 19-28.
Ds. Pieter Moll, Mijn levensweg, p. 86. Het betreft een onuitgegeven typoscript, bezorgd door
mr. P. Moll.
Deze gegevens berusten op mijn gesprek met mr. P. Moll op 8 augustus 2000 en een brief van
Daniëlle Moll aan mij van 17 februari 2001.
Mr. P. Moll maakte korte samenvattingen van deze brieven voordat hij ze vernietigde.
Ook zou het kunnen gaan om het ongepubliceerd gebleven gedicht dat Boutens ‘Aan D.’ schreef
en op 18 april 1895 stuurde aan Van Deyssel. (Boutens, Verzamelde lyriek (noot 1), p. 1114 en
1239-1240.)
Zie De Clerck, Uit het leven van P.C. Boutens (noot 1), p. 61-62. Zie voor aanvullingen: Harry
G.M. Prick, ‘In de marge van P.C. Boutens en M.M.’, in Of? 4 (1992) 1 (juli), [ongepagineerd].
En: Marco Goud, ‘“Kom niet de verre wegen”. P.C. Boutens en Marie Moll in Maastricht’, in
Of? 11 (1999) 2 (oktober), p. 3-6.
Zoals vermeld in het regest van de brief van ds. P. Moll aan Daniël en zijn vrouw Elisabeth van
18 februari 1911: ‘Daan en Betsy hebben een diner gegeven. Onder de acht gasten bevond zich
[...] ook de gevierde dichter Boutens.’
Mededelingen van mr. P. Moll, 8 augustus 2000.
[Anoniem], ‘Eeremaaltijd voor Dr. Boutens’, in NRC 21 februari 1930, Ocht. B, p. 1.
Brief van 21 september 1943. (Letterkundig Museum, sign. S. 3175 B.I.)
Brief van 26 september 1956, in Boutensdocumentatie van mevr. C.C.V. van Lier-Schmidt
Ernsthausen, Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden), Vrije
Universiteit Amsterdam, inv. nr. 1305.
Brief van 7 april 1960, in Boutensdocumentatie Van Lier, inv. nr. 1189.
In Van Deyssel-archief. (Met dank aan dr. Harry G.M. Prick.)
Utrechtsche Studenten-Almanak (1900), p. 250-251.
Zie E.G.M. D'haene, 1285-1985. 700 jaar Gemeente Ziekenhuis Dordrecht. Een terugblik in
beelden, Dordrecht 1985, p. 28, 44 en 47.
Met dank aan de gemeentearchieven van Dordrecht en Gorinchem.
Boutens, Verzamelde lyriek (noot 1), dl. 1, p. 52-54.
Zie noot 42.
De briefwisseling tussen Lodewijk van Deyssel en Albert Verwey (noot 1), dl. 2, p. 112.
De Clerck, Uit het leven van P.C. Boutens (noot 1), p. 55.
Zie M.L.B. Pouwen, ‘In het licht van Christus: De Tachtigers en hun godenzonen’, in Voortgang.
Jaarboek voor de Neerlandistiek 16 (1996), p. 55-72.
Catullus, carmen 76, vss. 1-6. Boutens heeft zich hier vergist in de nummering (vgl. de overige
Catullus-citaten die wél afkomstig zijn uit carmen 100). Vertaling: ‘Als het een mens enig
genoegen geeft zich zijn vroegere weldaden te herinneren - daarbij bedenkend dat hij
rechtschapen is, zijn erewoord niet heeft gebroken, noch in enige overeenkomst de macht der
goden heeft misbruikt om mensen te bedriegen -, dan is, Catullus, [voor mij] een leven lang
veel vreugde weggelegd als gevolg van deze ondankbare vriendschap.’
Ten opzichte van de gebruikelijke Catullus-edities bevat dit motto een aantal varianten: de
meeste edities geven ‘benefacta’ (vs. 1). Met ‘in ullo’ (vs. 3) volgt Boutens de (vermoedelijk
juiste) lezing uit de jongere afschriften; de oudere overlevering is: ‘nullo’. In vs. 6 geeft Boutens
met haken aan dat hij afwijkt van Catullus: ‘Ex hoc ingrato gaudia amore tibi’. Bij Catullus is
sprake van liefde (‘amor’) voor Lesbia, bij Boutens is sprake van vriendschap (‘amicitia’) voor
Wout en Daniël. Door Boutens' wijziging, waardoor het motto op hem en zijn vrienden van
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toepassing is geworden, was er metrisch geen plaats meer in de pentameter om ‘tibi’ (Catullus)
door ‘mihi’ (Boutens) te vervangen. (Met dank aan dr. A.M.M. Dekker die de motto's van
Catullus, Cicero en Tibullus (zie noot 41, 42, 46 en 47) vertaald en becommentarieerd heeft.)
32 Paul Bourget (1852-1935) was een Frans romancier, essayist, criticus en dichter. Het citaat is
afkomstig uit het gedicht ‘Après une lecture de Sully Prudhomme’ uit de bundel Au bord de la
mer (1872); in: Paul Bourget, Oeuvres [...]. Poésies 1872-1876, Paris 1885, p. 34-36. (Met
dank aan Nelleke Moser.)
33 Opgenomen in XXV verzen, p. 25-26 (nr. xij). Er zijn geen woordvarianten. Het gedicht werd
ook opgenomen in Verzen, p. 26-27. Woordvarianten:
XXV verzen

> Verzen

1 Stille

> Leedzacht

11 spreekt

> weent

14 branden

> schroeien

34 De woorden die Jezus Christus uitriep aan het kruis, zie Mattheus 27:46: ‘En omtrent de negende
ure riep Jezus met een grote stem zeggende: Eli, Eli, Lama Sabachtani, dat is: Mijn God! Mijn
God! Waarom hebt Gij Mij verlaten!’. Vgl. Markus 15:34 en Psalm 22:2. Zie ook het slotvers
van gedicht IV.
35 Oorspr.: ‘groot’.
36 Oorspr.: ‘viel’.
37 Opgenomen in XXV verzen, p. 27 (nr. xiij). Woordvarianten (Een boek voor Wout en Daniël >
XXV verzen):
Goede Vrijdag.

> [weggelaten]

7 zacht

> stom

9 smart

> leed

14 Ge

> Gij

38 Oorspr.: ‘niet’.
39 Opgenomen in XXV verzen, p. 21 (nr. viij). Woordvarianten:
9 stil

> klaar

12 nooit

> niet

Ook opgenomen in Verzen, p. 22-23; geen nieuwe woordvarianten.
40 Opgenomen in XXV verzen, p. 20 (nr. vij). Woordvarianten:
1 breed gaan groeien,

> overal geworden,

7 witte

> stille

41 Catullus, carmen 100, vs. 8 (slotvers). Vertaling: ‘Moge je gelukkig, en krachtdadig in de liefde
zijn.’ Catullus richt zich in dit vers tot Caelius: ‘Sis felix, Caeli, sis in amore potens’. Vgl. noot
31.
42 Catullus, carmen 100, vss. 5-6. Vertaling: ‘Want alleen jouw vriendschap voor mij is bij uitstek
beproefd.’ Met de lezing ‘Perspecta egregie est’ volgt Boutens de emendatie van Emil Baehrens.
Zie Catulli Veronensis liber (ed. Aemilius Baehrens), Leipzig 1893, p. 117. Vgl. noot 31.
43 Herman Gorter, Verzen. De editie van 1890, (ed. Enno Endt), Amsterdam 1987, p. 84. Boutens
heeft de oorspronkelijke tekst niet letterlijk overgenomen: ‘Ik wilde ik kon u iets geven / tot
troost diep in uw leven, / maar ik heb woorden alleen, / namen, en dingen geen’.
44 Oorspr.: ‘gevlij’.
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45 Opgenomen in XXV verzen, p. 28 (nr. xiiij), met opdracht ‘Voor W.’ Woordvarianten:
1 gast

> vorst

9 heb

> had

12 Nu ik alleen kan

> Toen ik alleen kon

12 zijn allen

> is menig

14 Maar éen bleef,

> Eén bleef altijd,

14 hart

> ziel

14 liefste

> liefst

46 M. Tullius Cicero, Laelius vel De amicitia, VI, 22. Dit is een passage uit Cicero's dialoog over
de vriendschap, waarin Laelius een van de sprekers is. Met de puntjes na ‘singulis’ gaf Boutens
aan dat hij een gedeelte uit de Laelius oversloeg. Bij een tweede overgeslagen passage vergat
hij dat; ik heb dit aangegeven met puntjes tussen vierkante haken.
Vertaling: ‘Wat is er aangenamer dan iemand te hebben met wie je alles zo durft te bespreken
als met jezelf? Hoe zou in voorspoed het genot zo groot kunnen zijn, indien je niet iemand had
die zich daarover net zo als jijzelf verheugt? Ook tegenspoed zou moeilijk te dragen zijn zonder
degene die er zelfs nog zwaarder aan tilt dan jij. Kortom, alle andere dingen die worden begeerd,
zijn elk afzonderlijk bijna altijd voor een enkel doel geschikt [...] vriendschap omvat daarentegen
zeer vele aspecten: waarheen je je ook wendt, zij is aan je zijde, van geen enkele plaats wordt
zij buitengesloten, nooit komt zij ongelegen, nooit is zij lastig. Derhalve bedienen we ons van
het spreekwoordelijke water en vuur bij niet meer gelegenheden dan we ons van de vriendschap
bedienen. [...] Want vriendschap maakt niet alleen voorspoed nog meer schitterend, maar maakt
ook tegenspoed - door erin te delen en ermee begaan te zijn - lichter te dragen.’
In Boutens' bibliotheek bevond zich de volgende editie: M. Tullii Ciceronis, Laelius. De amicitia
(ed. C.W. Nauck), Berlin 1884 (neunte Auflage). De door Boutens geciteerde passage staat op
p. 30-31. Boutens citeert mogelijk naar een andere uitgave, omdat in de passage een aantal
varianten in woordvolgorde en orthografie te vinden zijn ten opzichte van Nauck. Vgl. noot 31.
47 Tibullus, 1, 3, vss. 89-90. Vertaling: ‘Moge ik dan plotseling verschijnen, en laat niemand het
tevoren aankondigen, maar moge ik de indruk wekken als een bode van de hemel voor je te
staan.’ De Tibullus-edities lezen in vs. 89: ‘Tunc’ in plaats van ‘Tum’. Tibullus richt zich in
deze verzen tot zijn geliefde Delia. Vgl. noot 31.
48 Oorspr.: ‘vreugd’ (?).
49 Oorspr.: ‘uw’. Boutens heeft daar een grote ‘U’ doorheen geschreven, maar heeft - gezien de
rest van het gedicht - een kleine ‘u’ bedoeld.
50 Opgenomen in XXV verzen, p. 30-31 (nr. xvj). Woordvarianten:
16

tijden,

> dingen

25

Stille

> Weeke

51 William Shakespeare, Richard 11, V, 1, 15. De spelling ‘triumf’ is van Boutens.
52 Opgenomen in XXV verzen, p. 32 (nr. xvij). Woordvarianten:
3

d'eigen woorden

> 't eigen woord

4

Napraat'nd zijn moeder
d'

> Napratend z'n moeder
de

Ook opgenomen in Verzen, p. 28-29; geen nieuwe woordvarianten.
53 In het handschrift lijkt hier een punt te staan.
54 Opgenomen in XXV verzen, p. 29 (nr. xv), met de opdracht ‘Voor D.’ Woordvariant: 2 wc >
wij
55 Vooralsnog heb ik niet kunnen achterhalen wie deze ‘J.’ geweest is.
56 Oorspr.: ‘elk’.
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Thesi Schmitz
Het ‘recept’ van de klassieke meisjesboeken van Top Naeff en Cissy
van Marxveldt: ‘Men neme een bakvis...’1
‘Het recept is zo gemakkelijk: het meisje dat niet mooi is, maar zo aantrekkelijk.
Het studentikoze gedoe op feestjes. De roeping: zij wil viool leren spelen en
kraamverzorgster worden. Dan komt de jongeman die Peter heet. Zij wil hem niet,
want ze wil de Viool of de Kraam. Er ontwikkelt zich een vreselijke Strijd in haar
binnenste, totdat aan 't eind Peter en Map tegenover elkaar staan. Peter zegt ernstig:
“Map, mijn Mapsckind...” En Map kijkt hem aan en boven hen jubelt de hemel of
de lijster of iets anders. En voor hen bloeit de heide en achter hen gloeit de herfst en
onder hen...nou ja, er bloeit en gloeit en jubelt altijd iets dergelijks.
Heel wat vrouwelijke tieners vinden het mooi en vreten het.
Bepaalde ingrediënten moeten in deze boeken verwerkt zijn: de vlotte toffe kreten,
sentiment en tranen, idealen (maar dan zo vaag dat ze niet onder woorden kunnen
worden gebracht), feestjes met flirt (maar altijd met de strekking: huiselijkheid is
zoveel beter dan flirt), talent of roepingen, liefde. Meng deze bestanddelen goed
dooreen, doe ze in een keteltje, roer ze met een lepeltje, o, wat zal dat lekker zijn.’2
In het hierboven aangehaalde citaat vat Annie M.G. Schmidt het gebruikte procédé
in het meisjesboek in een notendop, maar treffend, samen. De term ‘meisjesboek’ is
echter niet eenduidig en in ieder geval
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minder eenduidig dan Schmidt het hier doet voorkomen. Zo zijn er voor verschillende
leeftijdscategorieën verschillende meisjesboeken die zich met name van elkaar
onderscheiden door de gehanteerde ondertoon. Meisjesboeken voor oudere meisjes
zijn doorgaans, want er zijn natuurlijk overlappingen, serieuzer en minder luchthartig
dan die voor jonge

Top Naeff. (Collectie Letterkundig Museum.)

meisjes. Al die soorten meisjesboeken hebben enkele kenmerken gemeen. Om te
beginnen is de hoofdrol per definitie weggelegd voor een meisje; de alledaagse
belevenissen van dat meisje met haar familie en/of haar schoolvriendinnen vormen
de inhoud; het verhaal loopt goed af: dat ‘happy end’ kan variëren van een verloving
tot en met een opgelost probleem of conflict, in ieder geval leeft ze, rijper, volwassener
en wijzer geworden, nog lang en gelukkig. Het andere geslacht speelt een vaststaande
rol in het verhaal: mannen zijn de betrouwbare volwassenen: de vader of de oudere
broer(s) die er in de eerste plaats zijn om het meisje te beschermen, of ze zijn de
leeftijdgenoten die je kunt plagen en met wie je jongensachtige avonturen beleeft.
Soms krijgt de man de rol toebedeeld van de verleidelijke, maar natuurlijk verkeerde,
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charmeur waar de hoofdpersoon na een hevige verliefdheid, op het nippertje, afstand
van neemt om zich vervolgens linea recta te storten in de sterke armen van de veel
degelijker ‘Ware’ die, behalve die sterke armen, ook een sterk karakter en sterke wil
heeft.3
Tot zover lijkt Schmidts ietwat laatdunkende omschrijving van het
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meisjesboek aardig in de goede richting te komen. Dat het procédé, volgens welk
het meisjesboek wordt geschreven soms iets ingewikkelder in elkaar zit, wil ik aan
de hand van vier meisjesboeken van, waarschijnlijk Nederlands beroemdste
meisjesboekenschrijfsters, Top Naeff en Cissy van Marxveldt, aanschouwelijk maken.
In de meisjesboeken van Naeff en Van Marxveldt worden de net genoemde kenmerken
ook verwerkt, maar op een meer complexe manier, dat wil zeggen zowel Naeff als
Van Marxveldt lijken bij nadere beschouwing een beroep te doen op bepaalde
modellen en genrekenmerken afkomstig uit twee literaire stromingen die zich binnen
de volwassenenliteratuur hebben gemanifesteerd: idealisme en naturalisme.4

Meisjesboeken, een beknopte ontstaansgeschiedenis
Het begrip meisjesboek kwam zeker niet uit de lucht vallen. Op het moment dat
Naeff en Van Marxveldt hun klassiekers publiceerden, had dit genre al een lange
ontwikkeling doorgemaakt.
De moraal- en zedenleren voor het oudere meisje kunnen beschouwd worden als
de eerste teksten die specifiek geschreven waren voor meisjes. Zij waren geschreven
in een betogende stijl en hadden slechts één doel: het meisje voorbereiden op haar
toekomstige taak, die van huisvrouw, echtgenote en moeder. Van enige literaire
vormgeving was vooralsnog geen sprake. De Engelsman Samuel Richardson
(1689-1761) bracht daar verandering in. Hij publiceerde twee romans in briefvorm:
Pamela, or virtue rewarded (1741) en Clarissa or the history of a young lady (1747)
waarin een meer literaire vorm aan dit thema werd gegeven. Richardson meende dat
door het lezen van zijn romans jongedames levenservaring konden opdoen zonder
het gevaar te lopen voor allerlei ‘verleidingen’ te bezwijken. In Duitsland verscheen
in 1784 Julchen Grunthal, eine Personsgeschichte, geschreven door Helene Unger,
waarin een vergelijkbaar thema wordt behandeld, namelijk dat van een meisje dat
door kennismaking met enkele verderfelijke sujetten de verkeerde kant op lijkt te
gaan, maar dankzij haar liefhebbende vader weer op het juiste spoor belandt. Ook
in Nederland verscheen een boek dat in retrospectief beschouwd kan worden als het
eerste meisjesboek in de moder-
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ne betekenis van Nederlandse makelij: De historie van mejuffrouw Sara Burgerhart
(1782) van Betje Wolff en Aagje Deken. In dit boek speelt een ‘gewoon’ meisje de
hoofdrol, niet voorbeeldig, niet overdreven sentimenteel, niet al te braaf en niet
uitsluitend een volwassen mevrouw in meisjesformaat.
In alle genoemde werken zijn ondanks de meer literaire vormgeving de sporen
van de moraalleer nog steeds onuitwisbaar. De hoofdpersonen dreigen, meestal door
inmenging van een laakbaar, maar o zo charmant heerschap, te ontsporen, maar
worden nog net op tijd gered door het ingrijpen van een verstandige vader, een oudere,
en natuurlijk, wijze dame of een deugdzame vriendin, waarna zij vervolgens gelouterd
en tot rust gekomen het rechte pad weer betreden. Dit pad kent natuurlijk maar één
bestemming, dat van het huwelijk en moederschap.
In de negentiende eeuw ontwikkelde het meisjesboek zich verder, maar
sentimentalistische en religieuze tendensen bleven een belangrijk onderdeel vormen.
Door de sterke ontwikkeling van het genre waren er in het midden van de negentiende
eeuw al drie soorten meisjesboeken: teksten die voortborduurden op de
achtiende-eeuwse zedenleren; volksverhalen die het landleven en het zich daarin
vertoevende natuurlijke en onbedorven meisje verheerlijkten, zoals het beroemde
Heidi van Johanna Spyri, en tenslotte het bakvisboek. Vooral dit laatste genre stond
model voor de ontwikkeling van het meisjesboek in Nederland.
Een van de belangrijkste wegbereiders in het genre van het bakvisboek was Little
women uit 1857 van de Amerikaanse Louisa May Alcott, dat in Nederland als Onder
moeders vleugels een grote populariteit genoot. In Duitsland verscheen in 1885 Der
Trotzkopf van Emmy van Rhoden, in het Nederlands vertaald als Stijfkopje en in
Engeland schreef, onder andere, Angela Brazil kostschoolverhalen. De hoofdrol in
het bakvisboek is weggelegd voor - hoe kan het ook anders - de bakvis, in het Engels:
‘madcap’ of ‘tomboy’ en in het Duits ‘Backfish’. Zij is opstandig, jongensachtig en
een echte wildebras. Daarnaast is ze spontaan, impulsief, oprecht en heeft ze een hart
van goud. De bakvis fantaseert over het leven en soms reiken die fantasieën verder
dan het huwelijk en het moederschap, al wordt die combinatie toch gezien als de
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meest prettige en voor de hand liggende toekomst voor een meisje. Ze verzet zich
tegen de haar door de maatschappij opgedrongen vrouwenrol. Dat verzet is echter
maar van tijdelijke aard, want de bakvis maakt met behulp van een rechtvaardige,
maar strenge vader of lerares een socialisatieproces door. Aan het eind van het
bakvisboek zijn alle tekenen van opstandigheid uitgeroeid en is er van verzet geen
sprake meer: de bakvis is getemd en daarmee lief, geduldig, bescheiden, zorgzaam
en van harte bereid de taken en plichten van huisvrouw, echtgenote en moeder op
zich te nemen. Zo is elk bakvisboek in wezen een slap aftreksel van The Taming of
the Shrew van William Shakespeare.5 Met de bakvis stond een nieuw type meisje op
in het meisjesboek, hoewel zij uiteindelijk dezelfde weg volgt als haar fictieve
voorgangsters, is haar karakter levensechter en niet slechts in het leven geroepen als
een model ter lering en, mede daardoor, vernieuwend.6

De bakvis
Het meisjesbeeld van de bakvis vindt haar oorsprong in de Engelse meisjesliteratuur.
Aan het begin van de twintigste eeuw verscheen er een nieuw type meisje: ‘The new
Edwardian Girl’ of ‘The modern Girl’. De eerstc benaming refereert aan het ontstaan
van dit type tijdens het bewind van de Engelse koning Edward VII. Onder zijn leiding
maakte Engeland de overstap van een Victoriaanse (de voorgangster en moeder van
Edward was de legendarische koningin Victoria) naar een meer liberale koers,
waarmee onder andere een weg werd vrij gebaand voor het schoolgaande meisje.
Het moderne meisje beantwoordde aan de behoefte van het lezende meisje om
onderwijs te volgen en deel te nemen aan, het door mannen bepaalde,
maatschappelijke leven. Om zich hierin een plek te veroveren, volgden de meisjes
de mannelijke gedragscode: de mores van de ‘public schools’ voor jongens, de daar
gevormde teamspirit. De wens om in ieder geval in de fantasie deel te nemen aan dit
opwindende leven, deed een nieuw genre in de meisjesliteratuur ontstaan: het
schoolverhaal. Het ‘moderne meisje’ speelt hierin de hoofdrol. Zij heeft een
uitgesproken jongensachtig uiterlijk en jongensachtige manieren en in tegenstelling
tot de blonde, lange en engelachtige lokken van het Vic-
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toriaanse meisje, draagt zij het bruine haar in vlechten of kort geknipt, het zogenaamde
‘bobbed hair’. Ze is lang en slank, het liefst zonder al te veel vrouwelijke rondingen
en haar vele vriendinnen van wie zij de onbetwiste leider is, noemen haar bij voorkeur
bij een jongensnaam. Ze is sportief en heeft een grondige hekel aan typische
meisjeszaken. De, eerder genoemde, Engelse Angela Brazil schreef tussen 1906 en
1925 zestig schoolverhalen waarin deze nieuwe elementen waren verwerkt. Terwijl
de Victoriaanse schrijfsters het giechelende en kattenkwaad uithalende meisje
veroordeelden en het voorbeeldig brave, engelachtige meisje propageerden, vond
Brazil het belangrijker om de onderlinge solidariteit tussen meisjes te laten zien dan
om, tussen de regels door, een opvoedkundig lesje te geven.

De bakvis in de Nederlandse meisjesliteratuur
Niet alleen in Engeland vonden de nieuwe elementen waaruit dit meisjestype was
opgebouwd, ingang. Ook in Nederland werd, met de verschijning van Schoolidyllen
in 1900, de bakvis in de Nederlandse meisjesliteratuur geïntroduceerd. Dit boek,
geschreven door Top Naeff, veroorzaakte een ware ommekeer in het ingedutte
wereldje van de Nederlandse jeugdliteratuur voor meisjes. Voor het eerst was er echt
iets merkbaar van de invloed van Louisa May Alcott. Deze laatste vormde dan ook
een belangrijke inspiratiebron voor Top Naeff. Met Schoolidyllen slaagde Naeff er
als eerste in een min of meer realistisch beeld van het leven op school en thuis van
een zestienjarig meisje en haar vriendinnen weer te geven. Ook Cissy van Marxveldt
werd beïnvloed door Alcott, maar daarnaast ook door Angela Brazil en door Top
Naeff. Van Angela Brazil nam ze de typisch Engelse (kostschool)elementen over
zonder daarbij te vervallen in Brazils neiging tot het uitbeelden van karikaturen. Zo
is de voornaam van de hoofdrolspeelster uit haar Joop ter Heul-cyclus dezelfde als
die van Jo March, de protagoniste uit Little Women. Beiden dragen de keurige
meisjesnaam Josephine, maar beiden laten zich het liefst met een daarvan afgeleide
jongensnaam aanspreken. Daarmee houdt de gelijkenis tussen deze twee jongedames
niet op: net als Alcotts Jo is Joop ter Heul een wildebras en
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beweegt zich alles behalve ‘ladylike’. Ze is onhandig en slungelachtig en heeft lak
aan plichtplegingen. Jo March mag niet rennen en fluiten, Van Marxveldts Joop mag
niet hard lachen of praten. Joops voortdurende gekibbel met haar oudere zus Julie
lijkt erg op de akkefietjes tussen Jo en haar zus Megan. Ook de relatie tussen de naar
waardering hunkerende Joop en haar vader doet sterk denken aan de
kameraadschappelijke relatie tussen Jo en haar vader. Beide vaders hebben de wens
hun dochters te zien uitgroeien tot beschaafde en plichtsgetrouwe jongedames,
tegelijkertijd hebben ze echter waardering voor de ‘kerelachtige’ flinkheid waarmee
hun dochters zich staande weten te houden.
Na Schoolidyllen en het eerste deel van de Joop ter Heul-serie, De H.B.S.-tijd van
Joop ter Heul (1919) volgen nog vele bakvisromans, waarin bakvissen de hoofd- en
heldinnenrol spelen, in de Nederlandse meisjesliteratuur. De bekendste en meest
klassieke Nederlandse bakvissen blijven echter de door Naeff en Van Marxveldt
gecreëerde, van wie ik hieronder enkele kort zal bespreken.

Nederlandse bakvissen: Jet, Puck, Joop en Pit
De figuur van Jet van Marle is ongetwijfeld één van de meest klassieke bakvissen
in de Nederlandse meisjesliteratuur. Zij is de heldin uit Schoolidyllen. Een tragische
heldin weliswaar: ze sterft aan de tering, maar ziet de dood dapper in de ogen. Jet is
recht door zee, flink en belichaamt, voorheen typische mannelijke, waarden als
teamspirit, solidariteit en oprechtheid. Zij gedraagt zich, afgezien van enige
kwajongensstreken op school, zoals een bakvis betaamt: voorbeeldig, maar nergens
braaf. Ze heeft een groot rechtvaardigheidsgevoel dat haar dikwijls in de problemen
brengt, maar Jet heeft liever straf dan dat ze verzwijgt wat haar ‘gouden hart’ haar
ingeeft. Ze gedraagt zich quasi-onverschillig: Jet lijkt heel stoer en sterk, maar ze is
in wezen een zeer gevoelig meisje dat niet wil laten zien dat ook zij gekwetst kan
worden: ‘“Zij gunnen me ook nooit eens wat!” snikte ze hees. Maar dadelijk richtte
zij zich weer op, en lachend door haar tranen heen, zei ze haastig: “niemand zeggen,
dat ik er om gehuild heb, hoor [...]”’ (Top Naeff, Schoolidyllen, Amsterdam [1968]21,
p. 147).
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Binnen haar vriendinnenkring (‘de krans’) heeft Jet de leiding, daarmee vormt ze de
spil van Schoolidyllen, dat de belevenissen van vier zestienjarige meisjes op en rond
school beschrijft. Tijdens Jets leven weet ze vier heel verschillende meisjes aan
zichzelf en aan elkaar te binden. Ook na haar dood, vormt Jet nog steeds de bindende
factor en daarnaast een legende: ‘de eeuwig jonge en stralende bakvis’.

Cissy van Marxveldt. (Collectie Letterkundig Museum.)
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Puck (eigenlijk Cornelia, maar dat is ingekort tot Corrie, of, nog korter, het
jongensachtige Cor), de ‘ik’-figuur en tevens hoofdrolspeelster, uit In de dop is een
onvervalste deugniet, zo introduceert zij zichzelf althans bij de lezer: ‘Maar dat is
dan ook zowat het enige, waarbij men mijn naam een beetje eervol vermeldt, want
overigens deug ik voor weinig, volgens Pa, en voor niets volgens Ma [...]’ (Top
Naeff, In de dop, Amsterdam 1987, p. 5). Puck houdt niet van typische meisjeszaken
en andere sentimentaliteiten. Ze is dan wel officieus verloofd met Dolf, maar zeker
niet van harte: een ‘engagement’ geeft volgens Puck allerlei plichtplegingen waaraan
ze nog helemaal niet wil denken, laat staan voldoen. De enige reden dat ze Dolf af
en toe in haar nabijheid tolereert, is ten eerste omdat hij haar nog wel eens op taartjes
trakteert en ten tweede omdat al haar vriendinnen er een ‘aangebedene’ op nahouden,
zodat Puck eigenlijk niet kan achterblijven. Van jongens in het algemeen heeft Puck
geen al te hoge dunk: ‘Nu ja, er mankeert aan alle jongens wat...’ (p. 14). Als Puck
al iets met het andere geslacht wil doen, dan is dat worstelen met haar jongere broertje.
Veel liever dan zich druk te maken over jongens en liefdeszaken in het algemeen,
houdt Puck zich bezig met haar literaire carrière: Puck wil schrijfster worden en
neemt die rocping - noch de ‘Kraam’, noch de ‘Viool’, maar de Pen - zeer serieus.
Puck droomt dus niet, of niet alleen, van huisje-boompjebeestje en daarmee verzet
ze zich in zekere zin tegen de haar door de maatschappij opgedrongen vrouwenrol.
Ze toont initiatief door haar eerste verhaal naar de redactie van een tijdschrift op te
sturen. Wanneer men daar in Pucks ogen te langzaam op reageert, gaat ze in haar
eentje naar de ‘grote stad’ Amsterdam om daar bij de redactie, een waar
mannenbolwerk, om tekst en uitleg te vragen. Wanneer ook dat niets oplevert, geeft
ze niet op, maar gaat ze weer op pad om haar verhaal koste wat het kost gepubliceerd
te krijgen, wat haar uiteindelijk ook lukt. Kortom: Puck is een wilskrachtig type: ze
weet wat ze wil en doet wat ze wil.
In De H.B.S.-tijd van Joop ter Heul draait alles - en iedereen - om Joop, oftewel
Josephine ter Heul. De titel sluit elk misverstand daaromtrent al uit, zoals gebruikelijk
in veel meisjesboeken. Via dagboek-
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en brieffragmenten, waarin de ‘ik’-vorm wordt gehanteerd, wordt de lezer een blik
gegund op het school- en gezinsleven van een vijftienjarig meisje uit een gegoed
milieu. Joop is een echte kwajongen: haar schoolresultaten zijn ver beneden peil, ze
wordt regelmatig de klas uitgestuurd en thuis ligt ze voortdurend in de clinch met
haar oudere, nuffige zus Julie. De zaken waarmee deze laatste zich bezighoudt, zoals
kleding, uiterlijke verzorging, feestjes, partijen en mannen zijn mijlenver verwijderd
van Joops belevingswereld. Joop wil in de eerste plaats plezier hebben en nog nier
al te serieus met haar toekomst bezig zijn. Ook Joop verzet zich tegen de haar door
de maatschappij opgelegde vrouwenrol. Haar moeder, haar zuster Julie en Julies
hartsvriendin Lotte vormen wat dat betreft Joops schrikbeeld. Zij vertegenwoordigen
namelijk alles wat een vrouw volgens de maatschappelijke normen dient te zijn:
‘Julie is nooit echt jong geweest, ik geloof werkelijk, dat ze altijd met glaceetjes naar
school is gegaan, en dat ze met gefriseerde haren geboren is.’ (Cissy van Marxveldt,
Joop ter Heul, Hoorn [1978]12, p. 23).
Net als Jet van Marle in Schoolidyllen heeft ook Joop een aantal heel verschillende
meisjes om zich heen verzameld. Samen met zes andere meisjes, vormt zij de
Jopopinoloukicoclub. Hiervan is Joop de onbetwiste leider: ze is erelid en het zijn
de eerste twee letters van haar naam die voorop staan in de naam van deze club. Voor
haar vriendinnen, tevens medeclubleden, gaat Joop door het vuur, want Joop mag
dan wel een wildebras zijn, naargeestig of kwaadaardig is ze niet. Eerlijkheid,
oprechtheid, ‘fierheid’ of ‘kerelachtigheid’, voorheen vooral in verband gebracht
met mannelijke personages, staan hoog in Joops vaandel en daarmee belichaamt ze
alle kenmerken die het meisjestype van de bakvis tot een vernieuwend type maken.
'n Zomerzotheid vertelt het verhaal van de hofmakerij tussen vijf jongens en vijf
meisjes. Door een persoonsverwisseling, waarbij één van de vijf jongens, een
eenvoudige boerenzoon uit de Achterhoek, zich voordoet als een ander lid van het
(mannelijk) gezelschap, jonkheer Padt van Heyendaal, die zich op zijn beurt weer
voordoet als de chauffeur van de jonkheer, ontstaan kolderieke situaties.
In 'n Zomerzotheid worden vijf meisjes ten tonele gevoerd, waarvan

Jaarboek Letterkundig Museum 10

55
Pit, alias Erica, er onmiddellijk uitspringt. Zij is de leukste, liefste, mooiste, grappigste,
joligste, aardigste, vlotste en - vergelijk ook de naam - pittigste van het stel. Pit wordt
zelfs door de vijf jongens, die zich over het algemeen studentikoos laatdunkend en
afkeurend over het andere geslacht uitlaten, (‘“Ah jong, wat kun je anders van meisjes
verwachten,” knorde Reep’, Cissy van Marxveldt, 'n Zomerzotheid, Hoorn [1978],
p. 52) gewaardeerd en door enkelen bijna geadoreerd.
Vanaf haar eerste optreden in het boek is het duidelijk dat de lezer hier te maken
heeft met een echte bakvis. Pit profileert zich namelijk onmiddellijk als een ‘modern
meisje’, wars van aanstellerij: ‘“We hadden je toch met de auto kunnen halen, schat,”
zei Lenies moeder. “Waarom? Lang zo leuk niet. 't Was een zalige fietstocht. Zo,
Ella wat ben jij koninklijk geworden,” zei Pit. Ze stond daar jong en uitdagend en
ze lichtte jolig haar vilten hoed van het korte, stralendblonde haar.’ (p. 21). Het beeld
dat van Pit naar voren komt in 'n Zomerzotheid is dat van een typische bakvis: een
jongensachtig, sportief, eerlijk en quasi-onverschillig meisje: ‘'n Leuk, jolig kind,
die Pit. Niet aanstellerig. Wat had ze gezellig naast hem gezeten in de auto, als een
echte kameraad. Stevige, kleine knuisten had ze,’ (p. 99). Pit tennist graag en goed,
wil leren chaufferen en heeft een hekel aan kiassenbewustzijn en snobisme. Zo deinst
ze er niet voor terug de chauffeur, eigenlijk de jonkheer, lessen in de Engelse taal te
geven. Dat ze daardoor uiteindelijk ook het hart van de jonkheer weet te veroveren,
is een leuke bijkomstigheid, maar zeker geen toevallige. In alle hierboven genoemde
boeken komt de bakvis in verhouding tot haar medespeelsters die er geen bakvistrekjes
op na houden, het beste terecht. Dit uit zich meestal in de kwaliteit van de toekomstige
echtgenoot die ze aan de haak weet te slaan: hoe meer bakviselementen een vrouwelijk
personage rijk is, hoe beter de maatschappelijke status, het karakter en het uiterlijk
van haar levenspartner.
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Nuffen, spoken en andere ‘slechte’ meisjes: Jeanne, Elizabeth, Julie en
Ella
Bakvisromans worden niet uitsluitend bevolkt door bakvissen, alhoewel zij wel de
belangrijkste en dankbaarste rol toebedeeld krijgen. Een essentieel onderdeel van de
werking van de genoemde bakvisromans van Naeff en Van Marxveldt berust op de
sterk aangezette contrasten tussen de vrouwelijke hoofdfiguren (de bakvissen) en
bijfiguren (de niet-bak-vissen). Zoals uit het bovenstaande bleek, zijn alle bakvissen
of ze nou Jet, Puck, Joop of Pit heten, goede, eerlijke meisjes met een hart van goud,
anders gezegd zij zijn ‘the good girls’. Noodzakelijkerwijs dienen er dan ook ‘bad
girls’ te zijn: personages die niet kunnen rekenen op de sympathie van de lezer en
de andere verhaalfiguren. Deze strikte scheiding tussen goed en kwaad waarin het
goede beloond wordt - meestal met een perfect huwelijk en dito eega - en het kwade
bestraft wordt - met een minder perfect huwelijk en dito eega -, wat automatisch leidt
tot een opbeurend slot, is een constructie die al langer in de literatuur gebruikt wordt.
Met name in het idealistische volwassenenproza is dit verhaalstramien sterk
vertegenwoordigd. Deze romantraditie vierde in Nederland hoogtij rond 1880 en
was één van de belangrijkste pcilers waartegen de Tachtigers en daarmee de literaire
stroming van het naturalisme zich afzette.
In elk van de hierboven genoemde boeken is wel een dergelijk ‘kwaadaardig type’
aanwezig. In Schoolidyllen is die situatie echter iets minder zwart-wit dan ik net
geschetst heb. Jeanne, in alle opzichten de antipool van Jet, heeft zo op het eerste
gezicht een voorbeeldig karakter. Niet voor niets wordt zij door haar vriendinnen ‘'t
Model’ of ‘'t Crediet’ genoemd. Jeanne doet niet mee aan de streken die Jet en de
overige meisjes uithalen, ze doet altijd netjes haar huiswerk, zegt nooit voor, spiekt
niet en heeft keurige manieren. Om dit beeld te completeren, beschikt Jeanne ook
nog eens over een mooi gezichtje. Maar achter al die damesachtige maniertjes,
braafheid en schoonheid, schuilt een nuffig, ijdel gansje dat de principes die Jet en
de andere meisjes zo belangrijk vinden, zoals onderlinge solidariteit, oprechtheid en
eerlijkheid, niet hul-
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digt. In de loop van Schoolidyllen komen de negatieve aspecten van Jeannes karakter
steeds duidelijker naar voren. Zo heeft Jeanne er geen moeite mee om Jet voor
zondebok te laten spelen, wanneer deze is betrapt op het overschrijven van het
huiswerk van Jeanne. In plaats van toe te geven dat Jet dit deed met haar toestemming
- die overigens zeker niet spontaan werd gegeven - laat ze Jet vertellen dat zij het
huiswerk van Jeanne stiekem heeft gedupliceerd. Jeannes ijdelheid leidt soms tot
snobisme. Ze voelt zich door haar knappe gezichtje verheven boven haar vriendinnen
en door haar goede afkomst en manieren boven mensen uit de mindere klassen. Bij
Jeanne is geen sprake van verzet, in welke vorm dan ook, tegen de haar door de
maatschappij opgedrongen vrouwenrol. Integendeel, Jeanne droomt ervan die
vrouwenrol te zijn. ‘“En ik kan de kniezwaai aan de rekstok nog,” blufte Lien. [...]
“Niks ladylike!” vond 't Model. “Jij kon 'm nooit leren,” plaagde Lien, “jij was te
stijf, je kon niets van al die dingen, niet zwemmen, niet roeien, niemendal!”’(p. 251).
Jeanne staat dus ver van het meisjesbeeld van de bakvis af. Daar komt nog eens
bij dat ze in tegenstelling tot Jet weinig lef heeft: ze is een zwak meisje dat
voortdurend bang is om iets te doen dat tegen de regels indruist: ‘Jeanne huilde
onmiddellijk om de kleinste kleinigheid [...]’ (p. 38) of ‘Allen keken naar Jeanne,
die, als versuft, haar fijn wit zakdoekje in reepjes scheurde, zonder dat ze 't merkte,
- waar ze later spijt van had,- [...]’ (p. 44). Het wekt dan ook enige verbazing dat
juist een meisje als Jeanne aansluiting vindt bij ‘de krans’. Dat ze wel tot dit selecte
gezelschap behoort, heeft veel, zo niet alles, te maken met Jets ‘gouden hart’,
waardoor zij Jeanne zoveel mogelijk probeert te accepteren en haar beschermt tegen
de scherpe tong van de overige kransleden. Maar echt begrijpen doet geen van de
meisjes Jeanne. Aan het eind van Schoolidyllen blijkt dat alle goede manieren en
haar mooie gezichtje Jeanne weinig hebben opgeleverd: ze sleept zich verveeld van
bal naar partij, maar vindt nergens blijvende voldoening in, die de ander meisjes wel
hebben gevonden in, het liet zich raden, huwelijk en moederschap.
In In de dop drijven Pucks verwoede pogingen om een uitgever voor haar verhaal
te vinden haar in de armen van mevrouw Elisabeth M. van der Marel. Deze dame is
door haar professie van dichteres een artistie-
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ke vrouw en gedraagt zich daar ook naar. Haar artistieke gedrag is zo overweldigend,
dat het neigt naar het karikaturale. De fijngevoeligheid en kunstzinnigheid van haar
geest leiden tot een hevige vorm van Weltschmerz: zij draagt het leed van de wereld
op haar schouders. Dit personage heeft maar één scène tot haar beschikking in In de
dop, maar maakt zo'n diepe indruk dat ze wel degelijk een belangrijk personage is.
Juist door bakvis Puck en deze dame, die weinig anders lijkt te doen dan kwijnen op
de sofa, met elkaar te confronteren, wordt Pucks vlotte en nuchtere bakviskarakter
sterker benadrukt: ‘“Ja, ja”, sympathiseerde zij en steunde haar blond hoofd op de
uitgespreide fonkelende hand, die met de elleboog op een kussen rustte: “Ik begrijp
uw schroom...Men is zo schuchter, niet waar, voor 't eerst een deel van...onze ziel...aan
de wereld bloot te leggen.” “[...] De zee...” dweepte mevrouw Elisabeth M. van der
Marel...de zee...” Ik dacht dat er nog meer zou komen, maar ze keek alleen in de
lucht, of de zee aan 't plafond hing, en zweeg...Eindelijk zei ze, niet bepaald tegen
mij, maar meer tegen 't behang achterboven mij: “Ook in proza kan men zijn
innigste-zijn geven.”’ (p. 168). Naast Pucks frisheid en daadkracht maakt mevrouw
Van der Marel een breekbare en zwakke indruk: ‘Ze hield mijn hand griezelig lang
vast en keek me toen opeens weer vreselijk lijdend aan. En vóór ik de deur uit was,
knakte ze alweer op de sofa, languit, met haar hoofd in de kussens.’ (p. 174). Zoals
Jet en consorten in Schoolidyllen weinig tot niets snappen van Jeanne, heeft Puck in
In de dop geen flauw benul hoe ze met zoveel zwaarmoedigheid en tragiek moet
omgaan. Ook Elisabeth van der Marel is een onbegrepen figuur, maar lijkt daar, in
tegenstelling tot Jeanne, zeer gesteld op te zijn en dit zelfs tot kunst te willen
verheffen.
Een groot deel van De H.B.S.-tijd van Joop ter Heul drijft op de vermakelijke
kibbelpartijen tussen Joop en haar oudere zus Julie. Dat de twee zussen zo vaak met
elkaar botsen, is niet verwonderlijk. Zoals eerder gezegd, is Julie alles wat Joop niet
is en nooit wil worden: een nuffig, egoïstisch dametje in meisjesformaat dat zich
uitsluitend bezig lijkt te houden met wat ze aan gaat trekken naar welk feestje. Julie
maakt zich voortdurend druk over hoe het hoort, de zinsnede ‘comme-il-faut’
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Eerste twee pagina's van Schoolidyllen. (Collectie Letterkundig Museum.)
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wordt voornamelijk door Julie gebezigd. Ook Julie kwijnt wat af op de - in dit geval
- divan, voelt zich onbegrepen door haar vader, Joop en broer Kees. Met haar moeder,
die in feite een oudere uitgave van Julie is, kan ze wel opschieten. Die laatste heeft
dan ook, net als Julie, voortdurend last van hoofdpijn, spanningen en zenuwen:
‘“Enfin”, zei ik, “hij zal er ook wel raar uitzien.” Waarop Julie alweer aan 't huilen
sloeg en pa zei: “Je moet je werkelijk een beetje leren beheersen, Julie.” “Maar Jo
enerveert me zo verschrikkelijk”, snikte Julie, “'s Morgens vroeg begint ze al. O, I
hate her!”’ (p. 95). Zoiets zeggen bakvissen natuurlijk niet over elkaar, waaruit
opgemaakt kan worden dat er niet alleen zeer onzusterlijke gevoelens tussen Joop
en Julie bestaan, maar ook dat Julie alles behalve een bakvis is.
Dat het uitbeelden van een ‘bad girl’ vaker leidt tot een karikatuur, maakt de figuur
van Ella in 'n Zomerzotheid duidelijk. Niet alleen haar gedrag, maar ook haar rol in
'n Zomerzotheid maken al snel duidelijk dat we hier te maken hebben met een uiterst
venijnig meisje. Zij is de directe oorzaak van de persoonsverwisseling onder de
jongens, aangezien Ella bij hoog en bij laag beweert de man van stand onder alle
omstandigheden onmiddellijk te herkennen. Deze woorden worden ‘toevallig’
opgevangen door een echte man van stand, de jonkheer, die onmiddellijk besluit het
‘wicht’ een lesje te leren, waarop het spel kan beginnen. Ella is een ongelooflijke
snob en bovendien een hele domme, want zij herkent de jonkheer niet in zijn
chauffeurstenue en in de veronderstelling dat het ‘maar’ een chauffeur is, laat ze hem
gedurende het hele boek links liggen. Wel werpt ze zich vol overtuiging in de armen
van de eenvoudige boerenzoon die zich als jonkheer voordoet. Alhoewel deze niet
gediend is van haar avances, lukt het Ella toch om, dankzij veel aanstellerij en
dramatiek, hem een verloving af te dwingen. Het contrast waarom het in 'n
Zomerzotheid draait, is dat tussen Ella en Pit. Zij verschillen van elkaar als dag en
nacht. Zo is Pit klein, blond en tenger, terwijl Ella grof, knokig en hoekig is met een
zware bos ‘modderkleurig’ haar. Pit zeurt niet, terwijl Ella niet anders doet dan zeuren
en kwijnen: ‘“Nee, dat moet je nu niet zeggen Robbert,” zei Jef. “Hebben
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wij niet beiden Erica bemind?” “Pit?!” kreet Ella. “Dezelfde,” zei Jef. “En als Erica
gewild had...Maar och, het breekt mijn en zijn hart om daarover verder te praten...”
Jef veegde langs zijn ogen. Ella's gang werd slepend. “Ik ben zo moe opeens,
Robbert,” klaagde ze. [...] Ella strekte kwijnend haar lange, hoekige gestalte [...].’
(p. 211) Pit krijgt in het verhaal bijna engelachtige proporties aangemeten, Ella
daarentegen krijgt ‘vleiende’ benamingen als ‘Lorelei’, ‘Huzaar’ en zelfs ‘Godin der
Wrake’. Het verschil moge duidelijk zijn...Traditiegetrouw wordt het goede beloond,
want Pit krijgt uiteindelijk haar jonkheer, en het kwade bestraft: Ella valt alleen het
hoongelach van zowel de meisjes als de jongens ten deel en neemt de benen.
Wanneer we de slechte meisjes uit de vier werken aan een nadere inspectie
onderwerpen, zien we dat zij - hoe verschillend soms ook - een aantal
karaktereigenschappen gemeen hebben. Stuk voor stuk zijn zij in meer of mindere
mate egoïstisch, aanstellerig, zwak, onbegrepen, snobistisch, nerveus, hechten ze
grote waarde aan uiterlijkheden, zoals afkomst, manieren en schoonheid en slepen
zich kwijnend en ontevreden het boek door. Zoals waarschijnlijk al wel duidelijk is
geworden, zijn Jeanne, Elisabeth van der Marel, Julie en Ella geen bakvissen, want
anders zou er ook geen contrast bestaan tussen hen en de hoofdpersonages Jet, Puck,
Joop en Pit, wat nu juist een zeer belangrijk onderdeel is van de bakvisroman. Veel
van de zojuist genoemde kenmerken zijn ook bepalend voor het beeld van de vrouw
zoals dat in de Nederlandse naturalistische roman tot uiting komt. Anbeek noemt in
zijn eerder geciteerde studie De naturalistische roman in Nederland (p. 51-71) een
achttal kenmerken van de Nederlandse naturalistische roman, waarvan vooral de
eerste twee van belang zijn voor de personage-uitbeelding: middelpunt van de
naturalistische roman is een ‘nerveus’ gestel, mannelijk of vrouwelijk, dat verteerd
lijkt te worden door een groot verlangen; dat verlangen botst bijna altijd op de kille
realiteit zodat veel naturalistische romans in grote lijnen getypeerd kunnen worden
als ‘de geschiedenis van een ontnuchtering’. Debbaut gaat in zijn studie Het
naturalisme in de Nederlandse letteren7 verder in op de naturalistische
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romanwereld: thematisch is er sprake van een perspectiefverruiming, aangezien de
hele werkelijkheid, dus niet alleen het goede en het schone, maar vooral ook het
lelijke en alledaagse, het slechte en waardeloze, onderwerp van literatuur kan zijn:
decadentie van de hogere klassen, bekrompenheid van de burgerij, de verdierlijking
van de lagere klassen, de botsing tussen de verschillende standen, het groeiende
klassenbewustzijn en het standsbesef, de bezitsdrang en het materialisme,
ongemaskeerde beschrijving van seksualiteit en geweld, psychische zwakheid, de
hypocrisie in het menselijk gedrag, de (onmogelijkheid van) de liefde en de
ontgoocheling erom, de vrouw, de afhankelijkheid van de mens van zowel geestelijke
als materiële omstandigheden. Kortom: het dagelijkse leven tot in het kleinste detail.
Daarmee is het gedaan met de lieve verhaaltjes over mooie en vooral deugdzame
mensen, superhelden en smachtende heldinnen uit het idealisme, de romantraditie
waar het naturalisme een tegenreactie op was. Het naturalisme rekent af met het
mooie en goede en maakt daarmee ruimte voor het problematische, het psychisch
gebrekkige en het onevenwichtige. Dat geldt ook voor de personages: het naturalisme
introduceert de zwaarmoedigen, de hypochonders, de hysterici en de neurotici in de
romanwereld. Deze personages worden gesitueerd in een milieu waarm het niet gaat
om wat men is, maar wat men schijnt. Egoïsme, eenzaamheid en machteloosheid,
apathie en fatalisme - de mens is immers een product van sociale omstandigheden
enerzijds en inwendige determinismen anderzijds - vormen de bindende eigenschappen
tussen de naturalistische personages. Wanneer we dit naturalistische mens- en
wereldbeeld vertalen naar een vrouwelijk personage, dan komt daar een vrouwbeeld
uitrollen dat de volgende eigenschappen in zich verenigt: nervositeit;
overgevoeligheid; zwaarmoedigheid; lusteloosheid; gesteldheid op uiterlijkheden;
klassenbewustheid en snobisme; egoïsme; eenzaamheid en labiliteit, zeker in
vergelijking tot haar veel nuchterder omgeving, die dan ook de grootste moeite heeft
een dergelijke vrouw te begrijpen.
De door Anbeek genoemde kenmerken en de typeringen die door Debbaut zijn
geformuleerd, kunnen met betrekkelijk weinig moeite toegepast worden op de figuren
van Jeanne, Elisabeth, Julie en Ella. Hun
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verhaal binnen de genoemde werken kan met enige fantasie zelfs een geschiedenis
van een ontnuchtering worden genoemd. Allen verlangen zij namelijk naar iets
(groots): uitgroeien tot een echte dame bijvoorbeeld zoals Jeanne, erkenning als groot
artieste zoals mevrouw Van der Marel, een echtgenoot met geld en aanzien zoals
Julie en - in verhevigde mate - Ella. Allen blijven zij aan het einde van het boek met
lege handen en gedesillusioneerd achter: Jeanne vindt geen voldoening in het feit
dat zij gevierd wordt om haar uiterlijk en manieren; het tijdschrift waarvan mevrouw
Van der Marel hoofdredactrice is, wordt opgeheven; Julie krijgt in Jog een lieve,
maar tegelijkertijd sullige echtgenoot, die haar nooit de luxe zal kunnen bieden
waarnaar zij verlangt en Ella krijgt zoals gezegd niets en maakt zichzelf bovendien
compleet belachelijk. Hun dromen hebben het moeten afleggen tegen de werkelijkheid.
Om ‘boevrouwen’ tot leven te wekken en op geloofwaardige wijze a-sympathiek
te doen overkomen in de ogen van de lezer, ontlenen Naeff en Van Marxveldt
personage-eigenschappen die afkomstig zijn uit een andere literatuur, de
volwassenenliteratuur en een andere periode. De naturalistische roman bereikte aan
het einde van de negentiende eeuw zijn hoogtepunt en de meisjesboeken die hier
besproken zijn, dateren van respectievelijk 1900, 1906, 1919 en 1927.

Een ‘vernieuwend recept’?
Hoewel Top Naeff en Cissy van Marxveldt hun boeken in de eerste plaats voor een
jeugdig publiek schreven, lijken zij toch terug te grijpen op modellen en
genrekenmerken van stromingen uit de volwassenenliteratuur: idealisme en
naturalisme. Stromingen die op dat moment geen onderdeel van de canon van de
volwassenenliteratuur vormden. Op zich wekt dat geen verwondering: jeugdliteratuur
gedraagt zich als geheel zoals de niet-gecanoniseerde volwassenenliteratuur, dat wil
zeggen dat ze weinig vernieuwende modellen in haar ontwikkeling vertoont en
voortdurend gevoed lijkt te worden door de canonieke volwassenenliteratuur uit
voorgaande periodes.8 Toch zijn de hier besproken bakvisromans van Naeff en Van
Marxveldt op geen enkele wijze geadapteerde naturalistische of idealistische romans,
daarvoor bevat hun ‘recept’
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teveel ‘ingrediënten’ en zijn er meer verschillen dan overeenkomsten aan te wijzen.
Dat geldt dan met name voor de stroming van het naturalisme. Zo is er in
bovengenoemde boeken geen sprake van de voor de naturalistische roman
kenmerkende nadruk op de onderkant van de maatschappij. Alle hoofdpersonen in
de hier besproken meisjesboeken van Top Naeff en Cissy van Marxveldt zijn
afkomstig uit de betere klassen, de fictieve werelden zijn dan ook die van relatieve
welstand. Daarmee houden ze dan wel gelijke tred met de auteurs van Nederlandse
naturalistische romans, die hun personages doorgaans ook de ‘welgesteldere’ paden
lieten bewandelen, maar breken ze met de internationale naturalistische traditie waarin
personages voornamelijk in de lagere maatschappelijke regionen vertoeven. Ook de
openlijke belangstelling voor geweld en seksualiteit komt (natuurlijk) niet naar voren.
Kijken we echter uitsluitend naar de aanwezigheid van een aftreksel van het
naturalistische vrouwentype, dan moet geconcludeerd worden dat Naeff en Van
Marxveldt in de onderzochte meisjesboeken van hun hand hier dankbaar gebruik
van maken. Dit vrouwentype staat alleen niet meer op de voorgrond zoals dat in de
naturalistische roman wel het geval was. Die plaats in de schijnwerpers is namelijk
overgenomen door een nieuw meisjestype, dat van de bakvis. De, laten we voor het
gemak zeggen, naturalistische vrouw is naar de achtergrond verdrongen en speelt
daar beslist geen fraaie rol, wel een belangrijke: door haar ‘geneuzel’ wordt de bakvis
nog aantrekkelijker en nog voorbeeldiger - letterlijk, want haar gedrag dient als
voorbeeld voor hoe het moet - voor de lezer. De bakvis, ‘the good girl’ is feitelijk
niet anders dan de heldin, zoals we die herkennen uit de idealistische prozatraditie:
ze deugt van top tot teen, ondanks het feit dat ze door haar rebelse gedrag hier en
daar een steekje laat vallen. Zoals eerder gezegd, is dat slechts tijdelijk en wordt het
voorbeeldkarakter van dit personage daardoor versterkt: de bakvis wordt immers
altijd gered en op die manier kunnen lezeressen, zonder het aan den lijve te
ondervinden, zich veilig, want slechts in hun fantasie, op het verkeerde pad begeven.
Haar kwijnende tegenspeelster dient niet als voorbeeld en door haar te voorzien van
‘naturalistische trekjes’, wordt ze bijzonder antipathiek in de ogen van de lezeres.
Deze zal er

Jaarboek Letterkundig Museum 10

66
dan ook waarschijnlijk niet over piekeren om haar gedrag te kopiëren. Dit alles wordt
in een idealistisch verhaalstramien gegoten, dat wil zeggen het goede wordt beloond
- bakvis krijgt ‘ideale’ man en belooft zelf ook ‘ideale’ echtgenote en moeder te
worden - en het kwade wordt bestraft: naturalistische type krijgt weinig tot niets en
sleept zich kwijnend en ontevreden van de ene, apathische, dag naar de andere.
Het gebruik van idealistische en naturalistische teksteigenschappen is natuurlijk
nauwelijks vernieuwend, maar de manier waarop beide schrijfsters deze elementen
vermengen en vervolgens bereiden, is dat wel: twee in feite botsende romantradities,
het naturalisme dankt een groot deel van haar bestaan aan de felle tegenreactie die
er ontstond op het idealisme, worden versmolten tot een gelikte formule, waarin het
voor de Nederlandse jeugdliteratuur nieuwe personage van de bakvis perfect op zijn
plaats valt en bovendien de kans krijgt te gloriëren.
Jeugdliteratuur hoeft dus niet altijd een schaduwloper te zijn van de
volwassenenliteratuur. Soms, zoals in Schoolidyllen, In de dop, De H.B.S.-tijd van
Joop ter Heul en 'n Zomerzotheid, geeft het een nieuwe draai aan de door de
volwassenenliteratuur ‘uitgespuugde’ tekstmodellen en -eigenschappen en wel op
een zodanige manier dat er uiteindelijk toch iets ‘vernieuwends’ ontstaat, zoals in
dit geval de klassieke bakvis roman. De formule mag dan berusten op een recept,
zoals Schmidt beweert, maar of dat recept ‘zo gemakkelijk’ is, valt te betwijfelen.
Afgekauwd is het in ieder geval niet, hoogstens herkauwd.

Eindnoten:
1 Dit artikel is gedestilleerd uit mijn met de L.M. Boerlage-prijs bekroonde doctoraalscriptie
“Weet hij al dat je apathisch bent?” Een onderzoek naar de vermeende verwantschap tussen
de meisjesboeken van Top Naeff en Cissy van Marxveldt en de literaire stroming van het
naturalisme. Begeleid door dr. H. Bekkering. Katholieke Universiteit Nijmegen, juni 1999.
2 Annie M.G. Schmidt, Van schuitje varen tot Van Schendel, Amsterdam 1954.
3 Vgl. Aukje Holtrop, ‘Alleen voor meisjes (en jongens) - Het meisjesboek’, in Nettie Heimeriks
en Willem van Toorn (ed.), De hele Bibelebontse berg. De geschiedenis van het kinderboek in
Nederland & Vlaanderen van de middeleeuwen tot heden, Amsterdam 1989, p. 409-424.
4 Over de benamingen naturalisme en idealisme bestaat enige verwarring. Ton Anbeek noemt in
De noturalistische roman in Nederland (Amsterdam 1982), p. 51-71 en in Geschiedenis van
de Nederlandse literatuur tussen 1885 en 1985 (Amsterdam 1990) de literaire stroming
voorafgaand aan het naturalisme het idealisme, terwijl anderen, waaronder Jacqueline Bel
(Nederlandse literatuur in het fin de siècle. Een receptie-historisch overzicht van het proza
tussen 1885 en 1900, Amsterdam 1993), in de periode 1885 en 1900 twee literaire tendensen
signaleren: een moderne en een behoudende. Het idealisme wordt onder de behoudende tendens
geschaard, het naturalisme onder de moderne. Voor de termen idealisme en naturalisme worden
ook wel de termen romantisme en realisme gebruikt.
5 Marjolein de Vos, ‘Ik heb nog nooit een man gezoend. Het leven van Joop ter Heul’, in NRC
Handelsblad 14 juli 1989.
6 Geraadpleegde bronnen voor de paragrafen over meisjesboeken in het algemeen, zijn: Aukje
Holtrop, ‘Alleen voor meisjes (en jongens) - Het meisjesboek’ (noot 1); Sylvia Dornseiffer,
‘Meisjesboeken’, in Lexicon jeugdliteratuur, Alphen aan den Rijn/Groningen 1988, p. 1-6 en
Sylvia Dornseiffer, Cissy van Marxveldt. Biografie, Heerenveen 1989, p. 5-7.
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Sjoerd van Faassen
De publicatiegeschiedenis van de vroege poëzie van Pierre H. Dubois,
1931-1947: ‘een geheime passie onder de oppervlakte’
In 1937 schaft de dan negentienjarige Pierre H. Dubois (1917-1999) de in mei van
dat jaar verschenen bundel Nergal van Hendrik de Vries (1896-1989) aan. Hij kent
het werk van De Vries op dat moment alleen uit bloemlezingen, maar heeft ‘de
intuïtieve overtuiging dat Hendrik de Vries een dichter voor mij moest zijn.’ Hij
meent in De Vries' werk ‘een geheime passie onder de oppervlakte’ te herkennen:
‘Wanneer ik bij toeval wel eens gedichten van mijzelf van destijds onder ogen krijg,
waarvan weinig in tijdschriften en niets in mijn bundels terecht gekomen is, en ik
vergelijk ze met wat ik in die tijd voor het eerst bij Hendrik de Vries las, dan is mij
wel duidelijk waaruit die herkenning van een geheime gepassioneerdheid onder de
oppervlakte bestond. Het was een emotionele hartstochtelijkheid van een andere
kleur en toonaard dan de vitaliteit die bij jongeren voor de hand kon liggen.’1
Ook de poëzie van J.C. Bloem (1887-1966), die Dubois eerder, op vijftienjarige
leeftijd, leerde kennen, heeft destijds een soortgelijke uitwerking op hem gehad:
‘toen had ik de leeftijd waarop niets de confrontatie te boven ging met gedichten
waarin uitgesproken werd wat ik voor eigenlijk onuitspreekbaar hield.’2 Al snel na
lezing van Nergal schrijft Dubois een hoogdravende beschouwing over De Vries'
werk in Aristo- van januari 1938, waarin hij het als taak van de dichter ziet ‘te
bewerken, dat de poëzie kenbaar, tastbaar, reëel wordt, en moet liggen opgesloten
in het door hem onder speciale omstandigheden geschreven
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gedicht. Hij draagt daarvoor de verantwoordelijkheid, de volledige
verantwoordelijkheid, omdat hij naar en in de telkens wisselende omstandigheden
de poëtische essentie naar de gevoelsspanningen moet afleiden, en op persoonlijke
wijze de koppeling poëzie-gedicht tot stand moet brengen [...]’ (p. 375-6).
Dubois publiceert in deze tijd een aantal gedichten in rooms-katholieke tijdschriften
als Roeping en Aristo-. Die zijn dus voor ieder te lezen, maar een verrassende vondst
in zijn literaire nalatenschap bleek een aantal handgeschreven,
ongepubliceerd-gebleven bundels en losse gedichten. Al die gedichten - gepubliceerd
of ongepubliceerd - voldeden voor Dubois kennelijk niet aan de maatstaven die hij
in zijn artikel over Nergal voor poëzie formuleerde, want geen van alle wordt een
plaats in een van Dubois' bundels waardig gekeurd.

Gedichten uit de seminarietijd
Eind jaren twintig, als zijn oudste broer het gymnasium bezoekt, maakt Dubois via
diens bescheiden boekenkast voor het eerste kennis met serieuze literatuur. Dubois'
vroege ontwikkeling is goed na te lezen in het eerste deel van zijn driedelige
Memoranda, Hermetisch en besterd (1987), waarin hij voor de periode tot midden
1942 zijn leven boekstaaft.
In september 1930 neemt Dubois zijn intrek in het internaat van het
Sint-Pauluscollege te Sterksel in de Brabantse Peel, waar de orde van de Witte Paters
toekomstige missionarissen voor de koloniale gebieden in Noord- en Equatoriaal
Afrika opleiden. Dubois brengt ruim drie jaar, tot de kerstvakantie 1933, op dit
klein-seminarie door.3
Dubois begint vermoedelijk te schrijven tijdens het tweede jaar van zijn
seminarietijd. ‘De lectuur van de schoolbloemlezingen had mij ineens doen begrijpen,
dat het mogelijk was vorm te geven aan wat men voelde, [...] vorm geven aan wat
men werkelijk in zich voelde. [...] Als de meeste debutanten begon ik met het schrijven
van gedichten. Een tijd geleden vond ik bij het opruimen wat van deze papieren terug.
Het aanvankelijk gevoel van vertedering dat de herlezing van zoiets wekt, maakt al
gauw plaats voor een veel onaangenamer gevoel van gêne. Dat hoeft niet, denkt men
dan, je was niet in staat je al enigermate uit te drukken,
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zelfs niet om je gevoelens duidelijke omtrekken toe te kennen [...].’ Wat hem in die
tijd boeide, valt enigszins af te lezen uit het cahier dat hij in 1933 vulde met afschriften
en knipsels uit tijdschriften van poëzie en proza van andere schrijvers, van oudere
schrijvers als Frederik van Eeden, Guido Gezelle, J.H. Leopold, Herman Gorter en
Karel van de Woestijne, tot modernere als Martinus Nijhoff, Albert Kuyle, Jan
Engelman, Anton van Duinkerken, Eric van der Steen, A.J.D. van Oosten en Gabriël
Smit.4 Het is een allegaartje, maar het cahier biedt een blik op de ontwikkeling in
zijn zoektocht naar voorbeelden. Zijn keuze van de modernere dichters doet
vermoeden dat hij slechts toegang had tot rooms-katholieke tijdschriften als Roeping
en De Gemeenschap, en bijvoorbeeld niet tot De Vrije Bladen, Forum of Helikon.
De tijdens zijn seminarietijd geschreven gedichten zal Dubois later verwerpen: ‘Er
zijn verzuchtingen, kreten of klachten tot God, de God van mijn jeugd, maar ik vraag
mij af of iemand, behalve ikzelf [...] er religieuze betekenis aan had toegekend. Het
is, dunkt me, vooral een klimaat geweest, een taaleigen, inclusief symbolisch
beeldgebruik, dat uit niets anders is voortgekomen dan uit een voor de hand liggende
traditie, spleen en Weltschmerz, of bedrieglijk echt lijkende religieuze ontroeringen,
gedrenkt in het poëtisch idioom van mijn lectuur.[...] In die gevoels- en denkwereld
waarin ik ronddoolde, klampte ik mij nu eens vast aan de idee van mijn “roeping”,
een illusie van God of Maria [...]; dan weer zonk ik weg in een afgrond van
somberheid, vertroebeld door de seksuele obsessies van de puberteit in conflict met
de ascetische aspiraties der paradijselijke dromen.’5 Zijn superieuren achten Dubois'
ontluikende dichterschap niet te verenigen met de totale toewijding aan anderen die
van een (toekomstige) missionaris wordt verwacht. Hem wordt daarom in overweging
gegeven zijn studie aan het seminarie te staken. Dubois zet zijn (overigens onvoltooid
gebleven) opleiding voort aan het door de jezuïeten geleide Ignatiuscollege, een
gymnasium te Amsterdam.6
Dubois' vroegst-bewaarde gedichten dateren uit 1931-32.7 Deze getypte gedichten,
die Dubois kennelijk voor een soort bundeltje wilde laten doorgaan, dragen een
opdracht aan Tonny Hikspoors.8 Dubois noemt
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‘Verwachting’. (Collectie Letterkundig Museum.)

hem - anders dan seminariegenoten als Piet Suasso de Lima de Prado (1915-1991),
Jan van Kilsdonk (geb. 1917) en Albert Borst (geb. 1917)9 - overigens nergens in
Hermetisch en besterd, hoewel in zijn archief zich ook nog het eveneens aan
Hikspoors opgedragen bundeltje Sehnsucht uit oktober 1934 bevindt. Op dat moment
had Dubois het klein-seminarie al verlaten; de twee jaar jongere Hikspoors zou daar
nog in 1935 blijven. Dubois gebruikte voor deze gedichten het pseudoniem Antoine
Rode. Als om Dubois' hierboven geciteerde opmerking over zijn jeugdpoëzie te
illustreren komen er gedichten in voor als ‘Gebed’: ‘Erbarm U, / mijn God / om mijn
angst en mijn nood. / Bezie mij nu! / Mijn ogen en mijn hart wenen voor U / - mijn
mond en ogen / zijn week van wenen! // Ontferm U / over mijn angst en nood!’, maar
ook een als ‘Meisje’ (met een verre reminiscentie aan de poëzie van Gorter), waarvan
de eerste strofe luidt: ‘Meisje met je lippen rocd, / meisje met je schouders bloot, /
meisje, je staart me in den dood.’
Voorts is in zijn archief nog een handgeschreven bundeltje met ditzelfde
pseudoniem aangetroffen: het aan Carel Suasso de Lima de Prado (1914-2000)
opgedragen ‘Domine, labia mea aperies...’. Het openingsgedicht van die bundel is
‘Verwachting’, dat de opdracht draagt ‘Aan God’; de openingsstrofe luidt: ‘Ik zal in
de stille nachten, / onder flikkering van sterren op U / wachten. / In mijn zoetste
droom-gedachten, / zal ik, al zijt Gij zo verre / naar U smachten’. Maar ook deze
bundel kent
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uitersten, want een van de laatste gedichten is het baldadige ‘Vrouwenuitweg’: ‘“Mijn
man is een vreemd instrument. / Als ik zing een Marialied, / dat is hem onbekend: /
hij kent dat niet, / dan wordt hij rood en grauw / en slaat me bont en blauw. / Ik zal
maar in de kerken gaan, / waar houten mannen en heiligen staan, / daar zal me wel
niemand slaan.”’10 De toon van het laatste gedicht is misschien te verklaren omdat
Carel Suasso geen seminariegenoot van Dubois was, maar de jongere broer van Piet
Suasso. Het is niet onmogelijk dat Dubois Carel Suasso al tijdens een gedurende zijn
seminarietijd doorgebrachte vakantie in Amsterdam heeft leren kennen, maar hun
vriendschappelijke contact ontstaat pas nadat Dubois Sterksel heeft verlaten. Omdat
Dubois ook voor de gedichten in de aan Carel Suasso opgedragen bundel ‘Domine,
labia mea aperies’ zijn pseudoniem Antoine Rode gebruikt, is het vermoeden
gewettigd dat deze bundel van kort na Dubois' seminarietijd dateert en mogelijk
tijdens de seminarietijd geschreven gedichten bevat.11 Kennelijk meende Dubois zich
voor zijn superieuren op het seminarie als dichter te moeten verschuilen. De aard en
inhoud van de onder het pseudoniem Antoine Rode geschreven gedichten geven
daarvoor overigens niet de minste aanleiding, maar gezien hun eerder vermelde
bezwaren tegen Dubois' dichterschap an sich is diens schroom niet onbegrijpelijk.

Bijdragen aan De Gemeenschap, Roeping en AristoIn 1935 heeft Dubois pogingen ondernomen werk geplaatst te krijgen in het
rooms-katholieke jongerentijdschrift De Gemeenschap (1925-1940), naar welk
tijdschrift hij gedichten inzond onder het pseudoniem Jo Tijssen. De redactiesecretaris
A.J.D. van Oosten (1898-1969) stuurde hem eind augustus de ingezonden gedichten
terug en schreef dat het werk te weinig kwaliteiten had om voor opname in aanmerking
te komen. Als persoonlijke mening gaf hij Dubois het advies: ‘u schrijft blijkbaar
zeer veel, doch het is noodzakelijk alle poëzie eerst diep te doen bezinken eer zij
volwaardig kan heeten [...].’ Begin 1936 komt Dubois bij Van Oosten op diens brief
terug, mede omdat Van Oostens mederedacteur Anton van Duinkerken (pseud. van
W.J.M.A. Asselbergs,
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Aan De Gemeenschap ingezonden gedicht ‘Zomeravond’. (Collectie Letterkundig Museum,
nalatenschap Anton van Duinkerken.)
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1903-1968) hem tijdens een gesprek had aangeraden nog eens in te zenden: ‘het
moest wat meer “te zingen” zijn’, had Van Duinkerken tegen Dubois gezegd, zoals
deze aan Van Oosten schrijft. Juli 1936 doet hij nog een poging, maar tot de
kolommen van De Gemeenschap zal hij nooit doordringen. In elk geval een aantal
van Dubois' aan De Gemeenschap onder de naam Jo Tijssen en onder zijn eigen
naam ingezonden gedichten is bewaard; ze wijken niet noemenswaard af van de
gedichten die hij kort daarop in Roeping of Aristo- zal publiceren.12
Dubois schrijft in zijn memoranda dat hij vermoedelijk een paar gedichten ter
beoordeling heeft toegestuurd aan Gerard Knuvelder (1902-1982), redacteur van het
roomse tijdschrift Roeping (1922-1963). In dat tijdschrift verschenen in oktober 1936
zijn eerste gedichten.13 Als Dubois later zijn debuutbundel In den vreemde samenstelt,
maakt geen de in Roeping gepubliceerde gedichten deel uit van de selectie.
Verder verschijnen in Aristo- (1930-1964) - een fel-katholiek, maar
non-conformistisch tijdschrift waaraan ook Dubois' vriend Bertus Aafjes meewerkt
- vanaf mei 1937 gedichten van Dubois' hand, het laatste in november 1939.14 Deze
gedichten zijn net zomin als de in Roeping gepubliceerde of de aan De Gemeenschap
ingezonden gedichten terechtgekomen in een van Dubois' bundels.
Met de drie jaar oudere dichter Bertus Aafjes (1914-1993) - die hij in 1936 via de
schilder Jan Tebben (1909-1978) heeft leren kennen15 - en diens vriend Leo Boekraad
(1914-1975) richt Dubois in 1937 het tijdschrift Klondyke op, dat zijn titel ontleent
aan een verhaal van Gerard Bruning en dat slechts drie afleveringen zal bestaan. Het
blad beoogt zich op polemische manier teweer te stellen tegen katholieke zaken en
personen die Dubois en zijn mederedacteuren halfhartig of onoprecht lijken.16 Dubois
publiceert een enkel gedicht in Klondyke, ‘Verweer’ in het tweede nummer. Het
bestaan van het tijdschrift wordt praktisch onmogelijk gemaakt door het roomse
establishment, met de jezuïet J. van Heugten (1890-1963) voorop. Het verhindert
Dubois overigens niet het jaar erop zijn medewerking aan Van Heugtens in roomse
kring gezaghebbende Boekenschouw te starten. Hij publiceert in dat tijdschrift
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onder meer besprekingen van de bundel Fuga (1937) van Henri Bruning en het
Verzameld werk (1938) van H. Marsman. Uit beide besprekingen wordt enigszins
duidelijk wat Dubois op dat moment in poëzie-in-het-algemeen waardeert dan wel
afwijst. In de bespreking van Brunings bundel (maart 1938) maakt Dubois een
onderscheid tussen ‘dichterlijke naturen’ enerzijds en ‘dichters tout court’ anderzijds;
de eersten schrijven bij tijd en wijle weliswaar voortreffelijke poëzie, maar missen
het talent en de gedrevenheid van de laatsten. ‘In de poëzie der laatste jaren was er
een periode, waarin de dichters trachtten hun eigen psychologische problemen
rechtstreeks uit te spreken in hun gedichten [...] De oorzaken van deze behoefte, die
gezocht zijn in de na-oorlogsche atmosfeer, de westersche decadentie etc. doen
betrekkelijk weinig ter zake. Een feit

Het in Roeping gepubliceerde prozagedicht ‘Tochten naar schoonheid met Hlyn’. (Collectie
Letterkundig Museum.)
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is, dat zij deze min of meer van zwakheid getuigende methode frequenteerden. Deze
periode verschafte een vrijbrief aan massale hoeveelheden “dichterlijke naturen”.’
(p. 501). Marsman verwijt hij in de bespreking van diens Verzameld werk (augustus
1938) dat hij er niet in geslaagd is zijn latere gedichten naar een ‘“reële kosmos der
poëzie” te transponeeren’: ‘Het is toch, voor wie deze verzen las, duidelijk: [...] dat
hij onder een zekere dichterlijke vaardigheid een duidelijk gebrek aan gedrevenheid
maskeert’ (p. 160).
Aan zijn beide mederedacteuren van Klondyke draagt Dubois het meest
merkwaardige letterkundige product op dat ik van hem ken, het in juni 1937 in
Roeping gepubliceerde ‘Tochten naar de schoonheid met Hlyn’. Die tekst wordt in
het register van Roeping gerangschikt onder de rubriek ‘proza’, maar behoort in mijn
ogen meer tot het genre prozagedicht.
In Dubois' nalatenschap bevinden zich een aantal handgeschreven bundels uit de
jaren 1936-1937, als hij poëzie begint in te zenden naar Roeping, De Gemeenschap
en Aristo-: Behoedzaam Eden (voorjaar 1936), Verloren inzicht (1936) en Sauternes
(1937).17 De in deze bundels geschreven gedichten wijken niet af van wat hij in deze
tijd in tijdschriften probeert onder te brengen. Opmerkelijk is dat hij in 1936 Verloren
inzicht voorziet van een motto van Friedrich Nietzsche (‘...Leib bin ich und Seele...’),
dat op zich weliswaar niet zinspeelt op het wankelen van Dubois' geloof, maar waaruit
toch een oriëntering buiten het roomskatholicisme kan blijken. Ook Bedachtzaam
Eden wordt voorafgegaan door een aantal citaten van Nietzsche en bovendien door
een van Dostojewski. In januari 1937 heeft Dubois nog de handgeschreven bundel
Psora! Psore! gemaakt voor zijn al genoemde vriend Carel Suasso en diens latere
echtgenote Lies van Emmerik (geb. 1913).18
Psora! Psore! is opmerkelijk, omdat Dubois hierin een strenge ordening in
afdelingen heeft toegepast. Jaren later zal hij aan de criticus P.N. van Eyck schrijven
dat hij hoopt ooit nog eens een bundel te kunnen publiceren die een ‘compacte
eenheid’ vormt, waarin elk gedicht het facet van een kristal zal zijn. Het lijkt of hij
met Psora! Psore! al een dergelijke poging heeft gewaagd.
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Aan de Limburgse schilder Johan van Aanholt (1905-1990), die hij in Amsterdam
in de kring van de al genoemde Jan Tebben en diens collega's Metten Koornstra
(1912-1978) en Kreel Daamen (1916-1993) had leren kennen, schrijft Dubois in
oktober 1938: ‘Zooals ik mijn toestand

Inhoudsopgave Psora! Psore!. (Collectie Letterkundig Museum.)

Jaarboek Letterkundig Museum 10

79
nu overzie, is de, laat ik zeggen Klondyke-periode in mij wel volmaakt vernietigd
[...]. Ik heb nu tenminste de kans eerlijker tegenover het - d.w.z. mijn leven te staan
te komen. En dat leven is niet, zoals ik het in Klondyke verwrong, een
gemeenschapsleven [...] maar een individualistisch [...].’19 Voor de respectievelijk
in december 1934 en juli 1936 geboren dochtertjes Mia en Ina van Johan van Aanholt
en diens vrouw Anna Bakker (1906-1994) maakt Dubois ergens in 1938 het
handgeschreven bundeltje La clair-voyance douloureuse.20 Het bundeltje omvat negen
gedichten, met een sterk huiselijk karakter. De gedichten in La clair-voyance
douloureuse zijn door Dubois nooit gepubliceerd, evenmin als die uit de eerder
genoemde handgeschreven bundels.

Contact met E. du Perron en J. Greshoff
Aangemoedigd door het contact dat na lezing van Nergal tussen Hendrik de Vries
en Dubois ontstaat, durft hij nu ook diens generatiegenoten E. du Perron (1899-1940)
en kort daarop J. Greshoff (1888-1971) te benaderen, die hij alle twee zeer bewondert.
Dat geeft aan dat Dubois op dat moment afstand aan het nemen is van het
rooms-katholicisme. Die wending heeft hij omstandig beschreven in het in Het geheim
van Antaios (1966) opgenomen essay ‘Een saulinische ervaring’.
Du Perron neemt Dubois onder zijn hoede en suggereert hem in augustus 1938
contact te zoeken met diens leeftijdsgenoot Adriaan van der

Jaarboek Letterkundig Museum 10

80
Veen (geb. 1916), die met Ed. Hoornik (1910-1970), Johan Daisne (pseud. van
Herman Thiery, 1912-1978) en Jan Schepens (1909-1994) op dat moment het
jongerentijdschrift Werk voorbereidt.21 Aan Greshoff - die redacteur is van het
maandblad Groot Nederland en in zijn woonplaats Brussel Het Hollandsche Weekblad
redigeert - schrijft Du Perron, die in zijn brief Dubois kenschetst als ‘allerminst
katholiek meer, maar zooiets als een “anarchist” die (nog) bidt’,22 om te
bewerkstelligen dat Greshoff Dubois aan publicatiemogelijkheden helpt. Greshoff
neemt Dubois van januari 1939 tot juli van dat jaar, als Greshoff naar Zuid-Afrika
emigreert, in dienst als secretaris, als opvolger van Van der Veen.
In oktober 1939 worden vijf gedichten van Dubois in Werk opgenomen;23 dankzij
Greshoff levert Dubois bijdragen aan Het Hollandsche Weekblad, Groot Nederland
en Kroniek van Hedendaagsche Kunst en Kultuur en andere tijdschriften waar
Greshoff het (mede) voor het zeggen heeft of invloed op kan uitoefenen. Dat zijn
voornamelijk artikelen en boekbesprekingen. Aan poëzie is de oogst schraal. Een
verscholen gedicht in Het Hollandsche Weekblad van 21 januari 1939 (‘Na jaren’)
en zelfs in het socialistische dagblad Het Volk (‘De spiegel’, dat eerder deel uitmaakte
van Psora! Psore!). In maart 1939 zou Dubois' enige bijdrage aan het door Greshoffs
vriend A.A.M. Stols uitgegeven Helikon. Tijdschrift voor Poëzie worden
gepubliceerd.24
In Groot Nederland verschijnen slechts tweemaal gedichten.25
Ondanks zijn contacten met het andere kamp, blijft Dubois in deze tijd sporadisch
meewerken aan Roeping. Zijn laatste bijdrage verschijnt in juli-augustus 1942, als
zijn gedicht ‘Van binnen uit’ (‘Mijn venster opent op de lauwe lucht’) wordt
afgedrukt.26 Zijn voorgaande medewerking dateert dan van september 1939. Het
tijdstip van ontstaan van dit en eerdere in Roeping gepubliceerde gedichten is niet
bekend. Omdat deze laatste poëtische bijdrage aan Roeping samenvalt met Dubois'
vertrek naar Brussel, kun je je afvragen of Knuvelder na 1938-1939 niet geput heeft
uit in portefeuille gehouden gedichten van Dubois. In het archief van Anton van
Duinkerken zijn tenslotte ook een aantal - overigens nietgeplaatste en
niet-geretourneerde - gedichten overgeleverd, die Dubois omstreeks 1936 inzond
aan De Gemeenschap.
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‘Tijdens een wandeling’, dat deel uitmaakte van de nooit verschenen bundel Mislukte wraak. (Collectie
Letterkundig Museum.)

De niet verschenen bundel Mislukte wraak (1940)
Al snel na hun kennismaking stelt Du Perron pogingen in het werk een bundel van
Dubois onder te brengen in De Vrije Bladen, dat dan in cahiervorm verschijnt onder
redactie van onder anderen Menno ter Braak (1902-1940): ‘[...] Door toedoen van
Du Perron scheelde het weinig of mijn eerste publikatie in boekvorm zou een bundel
gedichten zijn geweest. Hij vroeg mij namelijk wat verzen ter inzage, maakte er
zonder
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mij te vragen een bundeltje van, voornamelijk door er een aantal te schrappen en
stuurde het naar Menno ter Braak als deeltje voor De vrije bladen.’27 Du Perron
schrijft op 16 december 1939 aan Dubois: ‘Uw verzen vanmorgen gelezen - ik vind
den bundel goed, zonder hem uitzonderlijk te vinden - en aan Ter Braak doorgegeven.
Naar de Vr.Bl. dus. De vert. v. Verlaine vind ik slecht, het fransche versje ook; die
2 zou ik er zeker uitlaten. De rest voor een debuut meer dan behoorlijk. Gek, soms
hebt u den toon van Bloem.’ Als postscriptum voegt Du Perron nog aan zijn oordeel
toe: ‘Kijkt u nu maar hoe veel beter uw verzen zijn dan de mijne van toen ik 22
was!’28 Na ontvangst van de kopij laat Ter Braak op 18 december 1939 aan Dubois
weten: ‘Ik vind het geheel n.l. zeer sympathiek, hoewel niet vrij van zwakke plekken,
en zal het manuscript zoo spoedig mogelijk in circulatie geven. Het zou mij verbazen,
als mijn collegae er niet eveneens zeer voor waren.’ Twee maanden later meldt Ter
Braak dat de publicatie van de bundel met de intrigerende titel Mislukte wraak zeker
is. De bundel wordt voorzien voor mei, juni of juli 1940, maar zal nooit verschijnen,
omdat in juni 1940 De Vrije Bladen ophoudt te bestaan, voor de duur van de oorlog.
Nu Mislukie wraak niet is verschenen, en het manuscript niet achterhaald is, zal het
altijd de vraag blijven of deze bundel nu een wending in Dubois' poëzie betekend
heeft. Het is onbekend uit welke gedichten Du Perron zijn keuze heeft samengesteld.
Slechts in één geval is een gedicht uit Mislukte wraak achterhaald. Du Perron noemt
namelijk expliciet een gedicht van Paul Verlaine, dat ongetwijfeld overeenkomt met
het in Dubois' nalatenschap aangetroffen ‘Tijdens een wandeling’ (d.i. ‘à la
Promenade’).29
In Dubois' nalatenschap bevindt zich bovendien de handgeschreven bundel Geslacht
en ziel, die ongedateerd is, maar waarin een gedicht aan Du Perron is opgedragen en
dus van na hun kennismaking in 1938 moet dateren. Aangezien de bundel Geslacht
en ziel door Dubois zelf is samengesteld, kan dit niet Mislukte wraak zijn, dat immers
zonder overleg met Dubois door Du Perron was samengesteld. Omdat Du Perrons
bemoeienis met Mislukte wraak voornamelijk uit schrappen had bestaan,
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is het echter niet onmogelijk dat Geslacht en ziel eraan ten grondslag heeft gelegen.
Het manuscript van Mislukte wraak komt in juli 1940 via Cola Debrot (1902-1981)
in het bezit van Hoornik. Die schrijft Dubois op 8 juli: ‘Zijn daar nog ongepubliceerde
gedichten in, die we eventueel in “Criterium” kunnen afdrukken?’ Mogelijk geven
dus de van Dubois in Criterium afgedrukte gedichten een indicatie van de
samenstelling van de bundel Mislukte wraak.30
Mislukte wraak verschijnt dan wel niet, maar Dubois publiceert deze oorlogsjaren
een reeks dichtbundels. In den vreemde (1941) en Het gemis (1942) worden door de
prestigieuze uitgever A.A.M. Stols (1900-1973) gepubliceerd, de eerste in de
Helikon-reeks, de tweede in de opvolger ervan, de Atlantis-serie; vervolgens verschijnt
bij het Vlaamse poëzietijdschrift De Spiegel het bundeltje De semaphoor (1945) en
tenslotte opnieuw bij Stols Quia absurdum (1947), weer in de (herrezen)
Helikon-reeks. Na deze geconcentreerde uitbarsting in een betrekkelijk korte periode,
zou het een kleine tien jaar duren voor Dubois een nieuwe bundel zou publiceren,
Ademhalen (1956) - dat voor een groot deel (soms ingrijpend gewijzigde) gedichten
uit eerdere bundels bevat. Slechts een klein deel van de tijdens en vlak na de oorlog
gepubliceerde gedichten zou uiteindelijk een plaats krijgen in Dubois' verzamelbundel
Stenen en sterren. Gedichten 1939-1994 (1995).

Het tijdschrift Criterium (1940-1942)
Begin 1940 wordt het tijdschrift Criterium door een aantal jonge, gelijkgestemde
schrijvers opgericht. Dubois publiceert hierin - hoewel hij niet van de redactie deel
uitmaakt - een aantal programmatische essays, maar ook gedichten. Ook zal hij een
prozakroniek in het tijdschrift verzorgen. (Aafjes nam de poëzie voor zijn rekening.)
Een van de redenen dat Dubois - hoewel daartoe uitgenodigd door Hoornik - niet in
de redactie zitting neemt, is het feit dat Meulenhoff eind 1939 ook het
jongerentijdschrift Vlam 1940 had aangekondigd waarvan de redactie bevolkt zou
worden door Dubois, de dichter en toneelspeler Hanno van Wagenvoorde (pseud.
van Dick Riegen, 1915-?) en de onbekende Dolf
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van Heusden.31
De het jaar tevoren ook al bij het tijdschrift Werk betrokken Hoornik vormt met
Cola Debrot en Han G. Hoekstra (1906-1988) de redactie van Criterium en zal zich
opwerpen als woordvoerder van zijn generatie. Van januari tot september 1939 had
hij in Groot Nederland het werk van de Criterium-generatie al gepropageerd in zijn
maandelijkse poëziekroniek. Uitgever Stols haalt hem om die reden gretig binnen
als redacteur van de poëziereeks Helikon (de in 1940 gestarte opvolger van het
gelijknamige, kwakkelende tijdschrift). Stols hoopt op die manier een graantje mee
te pikken van de door de verschijning van Criterium ontstane rumoer over het al dan
niet bestaan van een ‘nieuwe dichtergeneratie’ en de daardoor opgewekte
belangstelling voor de poëzie van jonge dichters.32
In 1943 verschijnt onder de titel Twee lentes een bloemlezing uit Criterium en zijn
voorganger, het al genoemde Werk. Hoornik, die de bundel samenstelt en van een
inleiding voorziet, schrijft tijdens de voor-
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bereidende werkzaamheden aan Stols, de uitgever van de bundel, dat de bloemlezing
‘het ontstaan en de groei van een nieuwe generatie’ laat zien; Dubois is in deze
bloemlezing vertegenwoordigd met slechts één gedicht, het in oktober 1939 in Werk
gepubliceerde ‘De kat’, maar met geen van zijn sedertdien in Criterium afgedrukte
verzen. Gezien zijn bijdragen aan Criterium wordt Dubois desondanks gerekend tot
de ‘inner circle’ van het tijdschrift.
Dubois distantieert zich echter snel van wat hij naderhand, in december 1965 in
De Gids, de ‘mythe van de Amsterdamse school’ zal noemen. Hij formuleert in april
1939 in Boekenschouw al kritiek op de uitgangspunten van Hoornik en zijn kompanen,
die, met een knipoog naar de invloed van Du Perron die hun wordt toegedicht, in dat
jaar gezamenlijk de bundel Drie op één perron publiceren. Over de ‘Amsterdamse
school’ (een andere benaming voor de Criterium-generatie) schrijft Dubois in
Boekenschouw: ‘Deze dichters zijn niet geheel lyrisch, evenmin geheel episch, hun
onderwerp is min of meer geobjectiveerd tot aan wat men hun sociale poëzie zou
willen noemen.’ Opmerkelijk is de afstand die Dubois vervolgens neemt tot dit
gemeenschappelijke kenmerk, omdat de sociale functie van poëzie hem remmend
lijkt te werken op de poetische ‘gaafheid’. Als Dubois in het door Criterium-redacteur
Han G. Hoekstra geleide maandblad Den Gulden Winckel van maart 1942 een
dichtbundel van P.N. van Eyck (1887-1954) - zelf een gezaghebbend criticus en een
generatiegenoot van Greshoff - heeft besproken, reageert deze welwillend, omdat
Dubois in zijn ogen de kern van zijn poëzie heeft geraakt. In zijn antwoord van een
maand later zegt Dubois: ‘Inderdaad heb ik getracht Uw poëzie van uit haar zelf,
van uit haar kern dus, te lezen en te begrijpen; naar mijn meening is dit de eenig-juiste
en eenig-rechtvaardige manier om poëzie te beoordeelen, gesteld dat de te behandelen
poëzie hiertoe aanleiding geeft. Hierin ligt de reden, waarom ik bij voorkeur niet
over de poëzie van mijn leeftijdgenooten, de z.g. jongeren, schrijf. Ik vind hier
namelijk weinig of niets, dat een wezenlijke kern bezit, natuurlijk op enkele
uitzonderingen na, die inderdaad iets te vertellen hebben en wel eenvoudig, omdat
zij iets zijn. In het algemeen zou men wellicht kunnen zeggen, dat de meeste jongeren
niets anders
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bezitten als, veel of weinig, talent. Talent alleen is echter van geringe waarde. [...]
Want het gaat om de liefde, een zoodanige liefde, waaruit
verantwoordelijkheidsgevoel, kennis, drang tot weten, belangstelling voortvloeien.
Van dit alles is bij de jongeren van thans niet veel of niets te bespeuren.’
Dubois beweegt zich in deze tijd in bohémien-achtige kringen en raakt behalve met
een groot aantal schrijvers uit de Criterium-groep bevriend met schilders als de al
genoemde Metten Koornstra, Kreel Daamen en Jan Tebben. Met de laatste betrekt
Dubois gezamenlijk een etage aan de Prinsengracht 838 te Amsterdam. Dubois
bewondert hun werk en zal aan werk van Tebben en Daamen gedichten wijden;33 aan
Koornstra wijdt hij in december 1942 in Criterium een beschouwing. Ook treedt de
door zijn vrienden Tenny genoemde Metten Koornstra op in Dubois' verhaal ‘Smara’,
dat voor het inzicht in Dubois zelf veelzeggend is. Hij begint dat in Aristo- van juli
en augustus 1938 gepubliceerde verhaal met de zinnen: ‘Ik schreef dit op het atelier
van T.[enny], die werkt aan een klein landschap met ruïnes in grijs, groen en blauw;
de achtergrond stelt een onstuimig-gebarende zee voor. Hij wist niet dat ik hem
bekeek en mij afvroeg of hij en dan geen vermoeden van heeft dat de mensch intern
verwarder en woedender kan zijn dan die zee en dat landschap? Maar ik geloof niet
dat hij het vermoedt: hoe zou hij anders zoo rustig en beheerscht daar kunnen zitten
[...]. Hij zou moeten opspringen, zijn penseel wegwerpen, en...ik weet het niet; hij
zou tenslotte toch niets anders kunnen doen dan ik, gaan loopen of blijven zitten of
denken, en rondtollen in de vicieuze cirkel, waar hij niet uitkomt - zoomin als ik.’
(p. 156).
Dubois en zijn vrienden ontmoeten elkaar bij de slijterij Cor Hoogewonink in de
Utrechtsestraat en frequenteren het journalistencafé Scheltema op de Nieuwezijds
Voorburgwal, Reynders op het Leidseplein, het daar vlakbij gelegen café Eylders of
Hungaria, waar Koornstra's toenmalige vrouw Rita Dalvano als violiste optrad en
dat door Dubois in een van zijn gedichten is vereeuwigd. In deze kringen ontmoet
hij Jos Bouman (1910-1979), met wie hij van medio 1937 tot
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juli/augustus 1940 een relatie heeft.34 De breuk met Jos Bouman komt hard aan en
Dubois' gevoel van malaise verergert doordat zijn hartsvriend Bertus Aafjes in Leuven
gaat studeren. Dubois' De angst van Belisarius (1986) geeft in romanvorm een goed
inzicht in deze periode.

In den vreemde (1941)
Dubois had Hoornik - die eerder in De Gemeenschap en Roeping had gepubliceerd,
net als Dubois had gedaan of geprobeerd - eind 1938 via Greshoff leren kennen:
‘Zijn werk kende ik al, jazeker. Zijn eerste bundels “Het keerpunt” en “Dichterlijke
diagnose” en een gedicht als “De trap” hadden in die periode al een reputatie onder
de jongere schrijvers, of onder hen die hoopten schrijver te worden. Het maakte ook
op ons veel indruk, omdat je daar een geluid in herkende. Er was een betrokkenheid
in die verwoordde wat we allemaal een beetje voelden: die moeizame houding tot
de maatschappij van dat moment, die helemaal niet makkelijk was’.35 Vlak na
Hoorniks dood had Dubois het nog stelliger geformuleerd. Sprekend over de tijd dat
ze elkaar leerden kennen, schreef Dubois: ‘Je poëzie was voor mij niet een zaak van
mooi of minder mooi, het was ònze poëzie: je verwoordde iets dat men met een weids
maar wel juist woord een collectief bewustzijn zou kunnen noemen.’36
Dubois debuteert in september 1941 in de door Hoornik geredigeerde Helikon-reeks
met de bundel In den vreemde. Op 13 oktober 1940 schrijft Hoornik over de komende
jaargang van de reeks aan Stols een bundel van Dubois te overwegen. Zeven maanden
later laat hij Stols weten: ‘Hierbij zend ik je tevens [...] “Op den drempel” van Dubois
en Den Tex.’
Met de bundel Op den drempel beoogde Hoornik in de Helikon-reeks een aantal
debutanten gezamenlijk te publiceren; naast Dubois en E. den Tex (geb. 1918), noemt
hij in een brief van 3 januari 1941 ook de Groningse dichter Koos Schuur (1915-1995).
Op den drempel zal nooit als zondanig verschijnen, en van Schuur geeft Stols geen
afzonderlijke bundel uit. Van Den Tex wordt in april 1942 de afzonderlijke bundel
Slagzij in de door Stols als opvolger van de Helikon-reeks gestarte Atlantis-reeks
gepubliceerd.37
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Dubois zendt zijn deel van de kopij voor Op den drempel op 5 mei 1941 aan Hoornik:
‘Hierbij in haast de bundel, of liever mijn deel van den bundel. Kijk hem voor alle
zekerheid nog even door en wijzig nog, wat je meent te moeten wijzigen - bij voorkeur
niet te veel. De volgorde die ik koos leek mij voor de hand liggend - zooveel mogelijk
“opklimmend” bovendien. Ik geloof dat het toch nogal een stel behoorlijke verzen
is. - Ik weet niet of er een titel bij moet. In elk geval - ik weet er geen. Ik heb gedacht
aan In den Vreemde (in den zin van en verklaard door het titelgedicht); misschien
ook Regen. Maar nog eens, ik weet het niet. Indien noodig heb je de volle vrijheid
om er iets van te maken. Raadpleeg dan een ander maar eens, Han [Hoekstra] en
Bertus [Aafjes] bijvoorbeeld.’ Correspondentie uit dit jaar tussen Dubois, Hoornik,
Hoekstra en Aafjes is niet bewaard gebleven, zodat hun eventuele bemoeienis met
de samenstelling van Dubois' bundel niet kan worden vastgesteld.
In eerste instantie wordt in juni de kopij voor de bundel teruggestuurd aan de
medewerkers, maar een dag later duikt een (naamloze) bundel van Dubois alléén
toch weer op in de correspondentie tussen Hoornik en Stols. 19 juni 1941 laat Hoornik
Stols weten een honderdtal gedichten van Dubois te hebben gekregen, waaruit hij
een Helikon-deeltie wil samenstellen.38 Ik kan mij niet goed voorstellen dat de voor
De Vrije Bladen bestemde bundel Mislukte wraak honderd gedichten of daaromtrent
bevatte, dus waarschijnlijk kon Hoornik naast Mislukte wraak beschikken over andere
gedichten, wellicht die gepubliceerd in Roeping en Aristo-, die bedoeld voor De
Gemeenschap, of die in bovengenoemde handschriftcahiers.
‘Hoornik las de manuskripten, besprak met de mensen de gedichten, deed
voorstellen om daarin dingen te veranderen, te verbeteren als hij dat nodig vond. Ik
herinner me bijvoorbeeld ook dat hij bij [...] mijn eerste bundel het voorstel deed:
als je nu die twee woorden in die regel verandert en daar bijvoorbeeld - en dan gaf
hij een ander woord - dat ervoor in de plaats zet dan is het veel sterker, en ik heb dat
ook wel gevolgd’, schreef Dubois later in een herinneringsartikel over Hoornik.39
Dubois' bundel zal in september 1941 verschijnen. Hoe deze bundel In
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den vreemde zich verhoudt tot het oorspronkelijk voor de bloemlezing Op den drempel
bedoelde aandeel van Dubois, laat zich niet vaststellen. Het titelgedicht van de bundel
(p. 7) zou aanvankelijk ook verantwoordelijk zijn voor de titel van Dubois' afdeling
in de bloemlezing; de cyclus ‘Droomen en wonderen’ werd door Dubois in zijn brief
aan Hoornik van 5 mei 1941 met name genoemd (p. 13-21); en ‘Regen’, het gedicht
dat als alternatief voor de deeltitel in de bloemlezing in aanmerking kwam, is
ongetwijfeld ‘Na het onweer’ (p. 23). Al met al telt In den vreemde drieëntwintig
gedichten, een nogal schrale oogst uit het ‘honderdtal’ dat Hoornik tegenover Stols
beweerde ontvangen te hebben.

Verblijf in Brussel
Eind mei 1942 schrijft Dubois aan Van Eyck dat hem een functie is aangeboden bij
de Amsterdamse boekhandel J.H. van Heteren, die eigendom was van J.M.
Meulenhoff, de uitgever van Criterium. Voor hij een
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beslissing over dit aanbod kan nemen, vraagt Jan Derks, op dat moment
plaatsvervangend hoofdredacteur van het Amsterdamse rooms-katholieke dagblad
De Tijd, Dubois echter als correspondent voor die krant naar Brussel te worden
uitgezonden, in plaats van Bertus Aafjes, aan wie de functie aanvankelijk is
aangeboden.40 Eind Juli 1942 vertrekt Dubois naar Brussel. Door de
oorlogsomstandigheden en de daardoor veroorzaakte moeizaam verlopende
communicatie met Nederland laat deze functie hem veel vrije tijd om te lezen. Wel
verliest hij door zijn verblijf in België het contact met zijn Nederlandse
generatiegenoten rond Criterium enigszins, maar af en toe ziet hij kans een bezoek
aan Amsterdam te brengen.
Na de bevrijding van België verbindt Dubois zich aan het weekblad De Spectator,
dat gelieerd is aan het dagblad De (Nieuwe) Standaard. Midden 1949 - Dubois is
dan alleen verantwoordelijk voor het kwakkelende weekblad, dat door roomse kringen
in België bewust kapot wordt gemaakt - neemt hij ontslag en keert terug naar
Nederland.41

Het gemis (1942)
Dubois' tweede bundel, Het gemis, verschijnt in 1942 tijdens zijn verblijf in België,
bij Stols in de tot Atlantis-serie omgedoopte Helikon-reeks. Hoornik lijkt bij Dubois'
tweede bundel geen rol te hebben gespeeld. Op 22 april 1942 schrijft Stols aan Dubois
(die dan nog in Amsterdam verblijft): ‘Gaarne zou ik van U vernemen of U er iets
voor voelt om dit jaar een bundeltje poëzie, ongeveer in den omvang van Uw
Helikon-deeltje, in de Atlantisreeks uit te geven.’ Dubois antwoordt hem vier dagen
later in staat te zijn de gevraagde bundel te leveren, en zegt: ‘ik zou nog graag één
à twee naanden tijd hebben, omdat ik enkele verzen, die ik er graag in zou zien, nog
wat bewerken wil [...]’. Over Het gemis wordt in de correspondentie tussen Hoornik
en Stols niet gesproken, maar een bemiddelende rol lijkt te zijn gespeeld door de met
Dubois bevriende schrijver Jan Willem Hofstra (1907-1991) van wie met dezelfde
worp de bundel Het glazen huis (1942) in de Atlantis-serie zal verschijnen. Zijn
bemoeienis strekt zich zover uit, dat Dubois de bundel aan hem opdraagt. Hofstra's
keuze onderwerpt Dubois echter ook nog aan het strenge oor-
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deel van P.N. van Eyck. Op 17 juni 1942 schrijft Dubois aan Stols: ‘Mocht U
inmiddels reeds de text van mijn bundel hebben ontvangen, zoudt U haar dan aan
mij willen zenden met het oog op de veranderingen die ik er nog in moet aanbrengen?
[...] De tekst die U via Jan Willem Hofstra ontvangen zult, is niet meer de juiste. [...]
Een paar verzen ver-
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vallen voor een paar andere, en van sommige verzen worden enkele strophen
belangrijk gewijzigd of zelfs gesupprimeerd. Zoodat er tusschen de twee teksten een
belangrijk verschil zal bestaan.’ Van Eyck waardeert met name de gedichten ‘Het
verlorene’ (‘Wanneer ik in den trein mijzelf ontreis’) en ‘Leven’ (‘Steeds vreezend
niet terug te keeren’), dat in Het gemis een opdracht aan hem draagt. Zijn commentaar
op de oorspronkelijk vijf gedichten omvattende cyclus ‘De molen Gods’ doet Dubois
besluiten de samenstelling van de bundel te wijzigen. Dubois vraagt vlak voor zijn
vertrek naar Brussel op 9 juni 1942 aan Stols: ‘Is het nog mogelijk eenige wijzigingen
aan te brengen in mijn bundeltje “Het Gemis”. Na overleg met P.N. van Eyck, zou
ik de in wezen nog onvoltooide cyclus De Molen Gods willen vervangen door enkele
op zichzelf staande verzen; waardoor het een meer homogeen geheel wordt. Ik dring
daar wel graag sterk op aan!’ Op 1 juli meldt Dubois aan Van Eyck: ‘[...] ik heb van
De Molen Gods de cyclus-gedachte totaal laten vervallen en niet alleen de gedachte,
maar bovendien 3 van de vijf verzen. Ik heb alleen: Laat het licht nu branden en Ik
zwierf behouden, als afzonderlijke, op zichzelf staande gedichten, met alle wijzigingen,
die u hebt voorgesteld (het laten vervallen van de vierde strophe bij ieder, en een
paar kleine rijmwoord-wijzgingen)42 Verder heb ik nu aan de bundel, zooals ik hem
eerst aan Stols had toegezonden een zes of zeven nieuwe verzen toegevoegd, in plaats
van wat er wegviel. Ik heb namelijk niet alleen die M. Gods gedichten eruit gedaan,
maar ook nog enkele anderen, die mij bij herlezing toeschenen toch niet in het kader
van dit bundeltje te passen. Ik geloof, dat het nu toch een aardig boekje worden kan.
Maar ik zou toch graag eens een bundel hebben, die een compacte eenheid vormt,
een soort van kristal, waarvan ieder gedicht een facet is, en die tezamen de levende
schoonheid van het kristal scheppen. Voorloopig zal dat nog wel toekomst-muziek
zijn.’ In een ongedateerde brief, van vermoedelijk eind 1942, schrijft Hofstra aan
Dubois: ‘Tegelijkertijd met dezen brief zend ik je de eerste proef van “Het Gemis”
toe, die je, naar ik hoop spoedig zult zien. [...] Je kunt deze proef v. “het Gemis”
houden, ik zal de andere voor je corrigeeren, daar Stols er nu haast mee wil maken.
Het ziet er wel aardig uit, zoo deze bundels naast elkaar.’
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De door uitgeverij J.M. Meulenhoff geweigerde bundel Amsterdam (1944)
Tegelijkertijd heeft Dubois nóg een bundel in voorbereiding. Op 7 november 1942
schrijft de uitgeverij graag een dichtbundel van hem uit te geven. 11 februari 1944
stuurt Dubois Meulenhoff ter verschijning na de oorlog het typescript van zijn bundel
Amsterdam.43 Vijf maanden later ontvangt Dubois van John Meulenhoff (1906-1978)
een afwijzing. Dubois antwoordt hem deemoedig: ‘Ik heb zelf een zwak voor mijn
poëzie, maar het is mij niet onbekend, dat die poëzie, met een wat ongelukkige
woordspeling, dan ook mijn “zwakke” kant is...Tant pis, voor de enkele goede verzen.’
Ook aan de criticus D.A.M. Binnendijk (1902-1984) schreef Dubois naar aanleiding
van diens bespreking van In den vreemde iets dergelijks in zijn brief van 28 november
1941: ‘Ik weet zelf wel, dat de poëzie mijn “sterkste” kant niet is, hoezeer zij ook
mijn liefde heeft. Maar dat is nu eenmaal een kwestie van geaardheid of talent. Aafjes,
Vasalis, Achterberg enz. zijn ongetwijfeld veel sterkere talenten. Ik schrijf meer
poëzie uit een persoonlijke behoefte; ik bedoel, het is voor mij minder een uitdrukking
van mijn “persoonlijkheid” [...] dan mijn essays of mijn proza [...]. Overigens begin
ik de litteratuur, althans mijn litteratuur, hoe langer, hoe meer te zien als een functie
in de totaliteit van mijn wezen en ook als maatschappelijke functie [...]. De zuivere
aesthetiek bevredigt mij niet meer; ik wil niet alleen maar “mooie” dingen schrijven
[...], ik wil dingen schrijven die behalve hun aesthetische waarde, vooral nog iets
anders beteekenen door hun inhoud, hun levenshouding etc. [...] Misschien vindt je
het vreemd, dat ik je zoo uitvoerig hierover schrijf. Dat komt vooral hierdoor, dat ik
sinds geruimen tijd mijzelf en mijn werk (dat is hetzelfde) aan het richten ben en dat
zoo goed mogelijk wensch te doen [...].’
Op 16 juni 1944 had Meulenhoff aan Dubois over zijn nieuwe bundel geschreven:
‘Uw bundel “Amsterdam” heb ik meermalen gelezen. [...] Ik heb ook lang eigenlijk
geaarzeld om U mijn indrukken te schrijven, omdat ik bij iedere herlezing hoopte
toch voldoende aanleiding te vinden U te kunnen mededeelen, dat ik tot een uitgave
zou willen overgaan. Ik moet nu eindelijk de knoop wel doorhakken en U, hoe zeer
ik het
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betreur, schrijven, dat ik na ampele overwegingen niet ertoe kan overgaan dezen
bundel uit te geven. [...] Deze bundel van U zou de derde bundel zijn, die in boekvorm
het licht zag. Het is dus begrijpelijk, en U zult dit waarschijnlijk zelve toch ook wel
wenschen, dat dus bij een beoordeeling van dezen bundel ook de maatstaven worden
aangelegd, die men tegenover het werk van een auteur, die reeds eenige malen
gepubliceerd heeft, mag, en naar ik geloof juist met het oog op de toekomst, moet
aanleggen. Het valt mij, zooals U begrijpt, moeilijk het U te schrijven, maar alhoewel
er zeker goede gedichten in zijn, kan ik het geheel toch niet zóó waardeeren als ik
zou willen [...]. De verzen hebben zeker een sympathieke toon en er zijn ongetwijfeld
ook goede verzen in, zooals in de afdeeling “Tusschen de Muren” [sic], verzen, die
goede regels bevatten, maar die den algemenen indruk van een wat overdroevige,
naar het sentimenteele zweemende melancholie en troosteloosheid niet kunnen
wegnemen. Deze bundel kan ik werkelijk niet zien als een vooruitgang in kracht van
dichterlijkheid en expressievermogen, vergeleken bij Uw reeds verschenen bundels.
Verschillende van de goede gedichten, die hierin voorkomen, komen bovendien ook
reeds in Uw vroeger gepubliceerde bundels “In den Vreemde” of “Het Gemis” voor.
[...] Ook voor U zelven lijkt het mij als conscienticus artist toch ook wel een
overweging waard, of het wenschelijk is om na den oorlog met een bundel te
verschijnen, die althans voor mijn gevoel geen of weinig nieuwe aspecten van Uw
dichterschap aanwijst. Zou het daarom niet beter zijn, dat U de publicatie van een
nieuwen bundel uitstelt tot U een verzameling bijeen hebt, die werkelijk nieuwe
perspectieven opent?’
Aan Amsterdam kun je aflezen dat Dubois zijn best gedaan heeft de bundel structuur
te geven,44 misschien wel de structuur van een ‘kristal’ waarover hij het in de
geciteerde brief aan Van Eyck had.

Het tijdschrift Klaver(en)drie (1943-1948)
In België hernieuwt Dubois zijn kennismaking met Jan van Nijlen (1881-1965) - die
hij in 1939 bij Greshoff voor het eerst had ontmoet en die ondanks het leeftijdsverschil
van ruim dertig jaar Dubois' levenslange vriend zou blijven. Van Nijlen zou Dubois
helpen zijn bundel Quia absur-
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Omslag van tijdschrift Klaverdrie, mei 1943. (Collectie Letterkundig Museum.)

dum (1947) samen te stellen.
Midden 1942 komt Dubois ook in contact met Johan Daisne, die in 1939 met
Hoornik, Van der Veen en Schepens redacteur was van het tijdschrift Werk. Daisne
nodigt hem al snel uit mee te werken aan het al genoemde tijdschrift Klaver(en)drie
(1937-1948), dat in 1937 door Luc van Brabant (1909-1977), Marcel Coole
(1903-2000) en hemzelf was opgericht.45 Dubois zou vanaf maart 1943 de plaats van
Coole in de redactie innemen.46
In Dubois' archief bevinden zich een aantal exemplaren van Klaverdrie, waarin
hij later met de hand varianten en wijzigingen op zijn gedichten heeft aangebracht.47
In september 1943 worden van Dubois een viertal gedichten onder de
overkoepelende titel ‘Amsterdam’ (I ‘Wanneer het avondlicht begint te vallen’, II
‘De misthoorn roept. En vaag uit mist en regen’, III ‘Een ochtend, en het licht
doorzeeft het groen’ en IV ‘Te leven in een stad, waar grachten preevlen’). Het laatste
gedicht is in Klaverdrie opgedragen aan Han G. Hoekstra; waarschijnlijk is het dit
gedicht voor de toezending waarvan deze Dubois bedankt op 17 februari 1942. Het
gedicht vormt het openingsgedicht uit de reeks ‘Amsterdam’ uit de gelijknamige
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bundel Amsterdam (1944) die door Meulenhoff geweigerd was. Ook de overige
gedichten van de reeks uit Klaverdrie maakten al van die bundel deel uit,
respectievelijk onder de titels ‘Oude Zijdsvoorburgwal’, ‘Het IJ’ en ‘Prinsengracht’.
Onder de overkoepelende titel ‘Geboortestad’ wordt de reeks - aangevuld met een
vijfde, wel in Amsterdam, maar niet in Klaverdrie opgenomen gedicht ‘Amsterdam
- en ergens veegt de regen’ -
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in Quia absurdum herdrukt, in dit geval zonder belangrijke wijzigingen. Op één na
blijven de gedichten gehandhaafd tot Stenen en sterren (p. 20-23). Het in die bundel
niet opgenomen ‘De misthoorn roept. En vaag uit mist en regen’ maakte, samen met
de andere vier, nog wel deel uit van Ademhalen (p. 45).
Het meest intensief heeft Dubois waarschijnlijk de in september/november 1944
in Klaverdrie opgenomen reeks ‘Het ouderhuis’ bewerkt. De eerste drie gedichten
van deze vijfdelige reeks (‘Nog zwerf ik soms de oude woonwijk in’, ‘Oud huis, oud
ouderhuis op rommelige kade’ en ‘Thuis met wilde gras, waarin ik nijver’) maakten
deel uit van Amsterdam; de overige twee (‘Ik zit aan tafel. 't Middaglicht is grauw’
en ‘De grijze middag, als beslagen staal’) niet. Alleen de eerste twee gedichten zijn
met de door Dubois in zijn exemplaar van Klaverdrie aangebrachte wijzigingen
vervolgens opgenomen in Quia absurdum (p. 23-24). In deze aflevering staat voorts
nog ‘Avond bij “Hungaria”’ (‘Hoe was het? 'k Zou 't weer willen weten’), die ook
deel uitmaakte van Amsterdam en met minieme wijzigingen is herdrukt in Quia
absurdum (p. 26)
In mei 1945 publiceert Dubois in Klaverdrie de negen gedichten omvattende reeks
‘Het gevecht met de Engel’. Het is mogelijk te dicht op de verschijning van zijn
bundeltje De semaphoor (juli 1945), maar de reeks krijgt evenmin een plaats in Quia
absurdum (1947). Wél zou Dubois de reeks gedeeltelijk opnemen in zijn
verzamelbundel Ademhalen (p. 96-100), maar haar vervolgens weer weglaten in de
tot nu toe definitieve verzamelbundel Stenen en sterren. Er berusten in Dubois'
nalatenschap twee van aantekeningen voorziene exemplaren van deze aflevering van
Klaverdrie, die kennelijk opeenvolgende stadia van de reeks vertegenwoordigen. De
eerste is door Dubois zelf bewerkt, en laat zien dat hij aanvankelijk de reeks onder
de titel ‘De vrijheid’ wilde publiceren. De weglatingen uit de reeks zijn hier al
aangegeven, maar een aantal varianten keert niet weer in de in Ademhalen
gepubliceerde versie. In het tweede exemplaar zijn de in Ademhalen opgenomen
varianten wel aangebracht, maar in andere hand. De in het eerste exemplaar
aangegeven weglatingen zijn niet gemarkeerd; sterker nog: dit exemplaar heeft
bovenaan de reeks de opmerking ‘ieder gedicht op een aparte pagina’
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Bewerkingen van ‘De stem’ en ‘Schaduwbeeld’ in Klaverdrie, mei 1943. (Collectie Letterkundig
Museum.)

staan, en de gedichten dragen alle een nummer. Ook bevindt zich bij dit exemplaar
een los blad, waarop Dubois zelf een aantal varianten heeft geschreven, bijvoorbeeld
bij de tweede strofe van het in Ademhalen als vierde van de reeks opgenomen gedicht
(‘Hol staat de nacht om ons beiden’). De overwegingen van Dubois bij deze
veranderingen zijn niet alle even duidelijk of voor de hand liggend. (Zie illustratie
p. 100-101)
Een aantal in Klaverdrie gepubliceerde gedichten is door Dubois intensief bewerkt,
alsof hij ze in een bundel wilde opnemen, zoals bijvoorbeeld de in Klaverdrie van
mei 1943 opgenomen gedichten ‘De stem’ en ‘Schaduwbeeld’. Ze blijven echter
ongebundeld.

De semaphoor (1945)
Juli 1945 publiceert Dubois als afzonderlijke aflevering van De Spiegel. Maandschrift
voor Poëzie het bundeltje De semaphoor. Mogelijk is dit de bundel waarover hij al
op 20 februari 1944 aan Johan van Aanholt schreef: ‘Mijn roman kwam ook van de
week klaar [...]. Ook een nieuwe verzenbundel [...].’ De Spiegel stond onder redactie
van Marcel Coole, Hubert van Herreweghen (geb. 1920) en Paul de Ryck (1913-
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De semaphoor.
Portret van Pierre H. Dubois door Marc Neels (de latere striptekenaar Marc Sleen), in De semaphoor.

1956).48 Uit de bewaard gebleven kopij van De semaphoor blijkt dat de indeling van
het bundeltje een aantal malen is gewijzigd.49 Dubois was kennelijk redelijk tevreden
over de bundel, want zeven van de tien (titelloze) gedichten in De semaphoor worden
drie jaar later overgenomen in Dubois' bundel Quia absurdum, namelijk ‘Soms vrees
ik het, wat ik alleen nog gis’, ‘'t Is mij te moede dat ik verloor’, ‘Het is onmogelijk
te zijn’, ‘Een zwerk staat over mij en blijft eentonig grijs’, ‘In mij vergaan’, ‘Hoopvol
en hopeloos’ en ‘Aan en uit, uit en aan’. De gedichten in De semaphoor dragen geen
titels, maar nummers. De in Quia absurdum overgenomen gedichten dragen in De
semaphoor de nummers II-III en V-IX. Deze gedichten maken in Quia absurdum
deel uit van de acht gedichten tellende reeks
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‘Octopus’ (nrs. I-II, IV-VIII). De gedichten uit De semaphoor met de beginregels
‘De dag rond mij versombert’ (I), ‘Tusschen de dingen van dit leven’ (IV) en ‘Wij
zijn een droom en anders niet’ (X) zijn niet in Quia absurdum overgenomen. Aan
de reeks ‘Octopus’ voegt Dubois het nog niet eerder gepubliceerde gedicht ‘Ik tracht
mijn dagen te verweven’ (III) toe.

Quia absurdum (1947)
Na het einde van de Tweede Wereldoorlog ontwikkelt Dubois grote journalistieke
activiteiten, maar nieuwe poëzie van hem verschijnt er niet of nauwelijks in
Nederlandse tijdschriften. In België blijft Dubois publiceren in Klaverdrie en ook
publiceert hij in 1945 een drietal sonnetten in Dietsche Warande en Belfort,50 dat dan
onder redactie staat van Albert Westerlinck en Anton van Duinkerken. Die sonnetten
zullen worden opgenomen in Quia absurdum.
‘In overleg met Jan van Nijlen stelt Dubois uit zijn nieuwe werk een bundel samen’,
meldt Hoornik op 21 oktober 1947 aan Stols.51 Om de plaats in Helikon moet Dubois'
bundel ditmaal concurreren met Robert Franquinet (1915-1979) en Nico Wijnen
(1916-1998), maar over de laatste oordeelt Hoornik dat diens bundel ‘slechts in zeer
verwijderd verband iets met poëzie te maken’ heeft. In Franquinets poezie komen
‘prachtige regels’ voor naar het oordeel van Hoornik, ‘helaas komen in ieder gedicht
zoveel inzinkingen voor, dat ik dan toch de zoveel “burgerlijker” bundel van Dubois
[...] prefereer.’52 Beide concurrenten zullen niet in de Helikon-reeks worden
opgenomen. Hoornik geeft uiteindelijk de voorkeur aan Dubois' Quia absurdum, die
uiteindelijk in augustus 1948 zal verschijnen.
In de samenstelling van de bundel schemert iets van Dubois' werkwijze en zijn
houding ten opzichte van zijn vroegere poëzie door.
Van zijn bijdragen in Klaverdrie neemt hij eerder al in de ongepubliceerd gebleven
bundel Amsterdam (1944) opgenomen gedichten in Quia absurdum over. Uit
Amsterdam zelf worden negentien van de vierenveertig gedichten overgenomen.53
Ook een aantal gedichten uit De semaphoor wordt overgenomen, maar bewerkt en
in een ander verband geplaatst.
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Toen Dubois in 1942 zijn bundel Het gemis voorbereidde, schreef hij aan P.N. van
Eyck: ‘Ik geloof, dat het nu toch een aardig boekje worden kan. Maar ik zou toch
graag eens een bundel hebben, die een compacte eenheid vormt, een soorr van kristal,
waarvan ieder gedicht een facet is, en die tezamen de leven schoonheid

Twee bewerkte versies van het begin van ‘Het gevecht met de engel’ in Klaverdrie, mei 1945.
(Collectie Letterkundig Museum.)
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Omslag van tijdschrift Klaverdrie, mei 1945. (Collectie Letterkundig Museum.)
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van het kristal scheppen. Voorloopig zal dat nog wel toekomst-muziek zijn.’ Dat hij
juist aan Van Eyck een dergelijke opmerking schrijft, ligt in de rede, omdat Van
Eyck zelf bekend stond als een cyclusbouwer. Quia absurdum voldoet evenmin als
Het gemis aan Dubois' eigen beschrijving van de ideale bundel. In het nawoord bij
Quia absurdum schrijft hij, als hij de titel van de bundel verklaard heeft: ‘Dat niet
alle gedichten onder deze aspecten te vangen zijn, spreekt vanzelf, omdat poëzie ook
zeer goed buiten verband met het sttikte denkleven kan ontstaan’ (p. 62). Niettemin
heeft hij, voor en bijna gelijktijdig met Het gemis twee pogingen gedaan
‘kristal’-achtige bundels samen te stellen.
Dat is allereerst de handgeschreven en ongepubliceerd gebleven bundel Psora!
Psore! die hij in 1937 voor Carel Suasso maakte. Die bundel is opgedeeld in een
viertal afdelingen van wisselende omvang: ‘Het ik’, ‘Vrouwen’, ‘Aliena’ en
‘Kinderen’. In de inhoudsopgave is ook voorzien in een - overigens niet in de bundel
voorkomend - ‘sluitvers’. De tweede bundel waarin Dubois duidelijk een poging
heeft ondernomen door middel van een indeling een structuur aan te brengen is
Amsterdam (1944). Deze bundel kent de afdelingen ‘Amsterdam’, ‘Tusschen muren’,
‘Bij regen en wind’ en ‘De stad’. Dat deze bundel het bouwplan dat Dubois gezien
zijn brief aan Van Eyck voor ogen schemerde benadert, blijkt wel uit het feit dat hij
een vijftal gedichten uit In den vreemde en Het gemis incorporeerde in Amsterdam.54
Quia absurdum heeft niet een zichtbare indeling in afdelingen, maar de manier waarop
de uit Amsterdam afkomstige gedichten in die bundel zijn gedistribueerd, laat
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zien dat Dubois over de volgorde van de verzen welomschreven ideeën had.
Aan Van Aanholt had Dubois in oktober 1938 geschreven dat de Klondyke-periode
in hem ‘volmaakt vernietigd’ was. In zijn memoranda schreef hij later: ‘Dat “lelijke”
“dingen” “mooi” kunnen zijn [...], is vaak een eerste schokkende ontdekking, en dat
de aangrijpendste poëzie en het meest bewonderenswaardige proza hun waarde niet
ontlenen aan de moraal die er uit te trekken valt [...] is een waarheid die banaal kan
lijken, maar die de meeste mensen zich niet realiseren of waarvan ze telkens opnieuw
weer overtuigd moeten worden. Zoals iedereen heb ik die ontdekkingen moeten doen.
Ik deed ze vanaf het ogenblik waarop ik losraakte van de poëzie der “vrome
gevoelens” die bij de katholieke jongeren van Roeping en tot op zekere hoogte ook
De Gemeenschap in zwang was. Intuïtief eigenlijk al eerder [...]. Die ontdekkingen
verschaften niet direct “waarheden”, maar zij zetten vermeende zekerheden op losse
schroeven.’55 Het losmaken van zijn rooms-katholieke omgeving gebeurde minder
abrupt dan Dubois hier suggereert, want het is ook uit zijn poëzie duidelijk dat Dubois
op dit moment nog tussen twee levenssferen zweeft. De nadruk die hij legt op het
loslaten van vermeende zekerheden wijst op zijn toenadering tot de schrijvers rond
Forum, die immers in hun publicaties eveneens blijk gaven van een afkeer van grote
waarheden. Met waardering schrijft hij enkele jaren later over Greshoff: ‘Greshoff
gaat niet in de houding staan, omdat hij elke houding verafschuwt, die niet
onmiddellijk vat heeft op de man, die er zich achter verbergt. Hij verfoeit de pose,
en hangt daarom den cultus aan van het gewonen, daarmee den bedwelmenden
wierookstank verdrijvend die in den Nederlandschen litteratuur-tempel rond de
tallooze preekgestoelten en consoletjes is komen te hangen sinds de gewijde toon is
gaan domineeren, in een aesthetischen mantel ditmaal.’56 Aan dergelijke poëzie had
Dubois zich bezondigd, maar hij vindt zelf kennelijk dat hij die op dit moment achter
zich heeft gelaten.
In zijn bespreking van Nergal van Hendrik de Vries (januari 1938) vroeg Dubois
van de dichter ‘te bewerken, dat de poëzie kenbaar, tast-
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baar, reëel wordt, en moet liggen opgesloten in het door hem onder speciale
omstandigheden geschreven gedicht.’ In zijn kritiek op Fuga van Henri Bruning
(maart 1938) maakte Dubois onderscheid tussen ‘dichters tout court’ en ‘dichterlijke
naturen’, welke het talent en de gedrevenheid van de eersten ontberen. Hij vond dat
die periode een ‘vrijbrief’ verschafte aan ‘massale hoeveelheden “dichterlijke
naturen”’. Marsman vond hij tot de tweede groep behoren, want die maskeerde ‘onder
een zekere dichterlijke vaardigheid een duidelijk gebrek aan gedrevenheid’ (augustus
1938).
Hoewel hij aan de criticus D.A.M. Binnendijk en aan de uitgever Joh Meulenhoff
in 1944 bekende dat ‘dat de poëzie mijn “sterkste” kant niet is’, schreef hij de eerste
toch gedichten te schrijven ‘die behalve hun aesthetische waarde, vooral nog iets
anders beteekenen door hun inhoud, hun levenshouding’ en het gevoel te hebben ‘de
laatste tijd mijzelf en mijn werk (dat is hetzelfde) aan het richten ben en dat zoo goed
mogelijk wensch te doen’. De publicatiegeschiedenis van Dubois' poëzie tussen 1931
en de publicatie van zijn voorlopig laatste bundel Quia absurdum laat die wending
goed zien. Niet voor niets schreef Dubois na Ed. Hoorniks dood diens poëzie te zien
als ‘de verwoording van een collectief bewustzijn’. Ondanks de afstand die Dubois
al snol nam van met name de sociale anekdotiek van de Criterium-dichters,
weerspiegelt dat bewustzijn zich ook in zijn eigen poëzie.

Eindnoten:
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3 Telefonische informatie d.d. 12 september 2001 van de archivaris van de Sociëteit van de
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Schrijversdebuten schreef: ‘Tot mijn verrassing bracht de literaire speurder Henri A. Ett mij
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‘Amsterdam’ (‘De maan schuift weg boven Amsterdam’), ‘Lied’ (‘Uw haren dansen in den
kring’) - dat merkwaardig genoeg de opdracht ‘voor Jo Tijssen’ draagt -, ‘De wachtende’ (‘Ze
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dag’).
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sempiternum’ (‘Hier, met mijn liefde onnut in mijn handen’); in oktober 1937 ‘Het hart’ (‘Mij
dwingen reeds, nog ongekende lusten’); in maart 1938 ‘De avond valt’ (‘De avond valt, en meer
dan ooit verloren’); in juli 1938 ‘Vergankelijkheid’ (‘Toen kwam de zee. De waat'ren schoten
hoog’); in september 1939 een zestal vertalingen naar het Japans en het gedicht ‘Ochtend’
(‘Stilte lag alom over de grijze loodsen’); en in mei 1942 ‘Najaar’ (‘De najaarzon gloeit rood
over de warme gronden’) en ‘Dagbegin’ (‘'t Is nog vroeg. In huis is alles rust’).
Schrijversdebuten, p. 63.
Du Perron, Brieven, dl. 8, Amsterdam 1984, p. 380.
Letterkundig Museum, archief-Dubois, inv.nr. 11/4-a.
Een overzicht van Dubois' bijdragen aan Criterium is te vinden in: S.S. Hoogerhuis, Werk &
Criterium. Bibliografische beschrijvingen, analytische inhoudsopgaven, indices, Nieuwkoop
1981.
‘Cola Debrot en het tijdschrift Criterium’ [lezing voor een aan Debrot gewijd symposium in
de Universiteitsbibliotheek te Groningen, 13 maart 1991] (Letterkundig Museum, archief-Dubois,
inv.nr. 11 (16-n).) (Vgl. Hermetisch en besterd, p. 109-114 en J.J. Oversteegen, In het schuim
van grauwe wolken. Het leven van Cola Debrot tot 1948, Amsterdam 1994, p. 278-285.)
Zie voor de relatie tussen de Helikon-reeks en Criterium en de daarbij door Hoornik gespeelde
rol: Jos van Assendelft, ‘Ed. Hoornik: verbinding tussen Helikon en Criterium?’, in Jaarboek
Letterkundig Museum 5 (1996), p. 45-66.
Het later met weglating van de opdracht aan Tebben in Quia absurdum opgenomen
‘Rembrandthuis’ in de als zondanig nooit verschenen bundel Amsterdam uit 1944 (collectie
Hans Ester, Nijmegen), respectievelijk ‘Bij “Vrouw” van Kreel Daamen’ in een cahier met
handschriften uit juni-juli 1937. (Letterkundig Museum, archief-Dubois, inv.nr. II (4-a).)
Jos Bouman zou later onder meer model staan voor ‘Doris’ in Dubois' roman De ontmoeting
(1953) en voor ‘Edith’ in In staat van beschuldiging (1958); het meest onverhuld schrijft Dubois
over hun relatie in zijn bijdrage aan de verhalenbundel Het meisje dat men nooit vergeet (1941),
waarin zij model stond voor de hoofdpersoon ‘Marianne Petri’.
‘'t Is al licht wat ik zie. Poëzie. Poëzie’, in Literama 20 (1985) 7 [= Hoorniknummer], p. 279.
‘Brief over het graf’, in De Gids 133 (1970) 3 [= Hoornik-nummer], p. 183.
Aan de gang van zaken rond Op den drempel en de wijziging van dit plan in twee afzonderlijke
bundels heeft Den Tex geen herinneringen; er is evenmin nadere correspondentie hierover
bewaard gebleven. (Telefonische mededeling d.d. 18 juni 2001 van E. den Tex, Oegstgeest.)
Anky Hilgersom (ed.), ‘Geld verdienen zal ik er nooit aan’. Briefwisseling Ed. Hoornik en
A.A.M. Stols 1938-1954, Den Haag 1999, p. 182, 232, 236, 238 en 246.
‘'t Is al licht wat ik zie’ (noot 35), p. 284; soortgelijke opmerkingen in ‘Brief over het graf’
(noot 36), p. 184.
Hermetisch en besterd. p. 193-194. Dit correspondentschap wordt niet gememoreerd in de
geschiedschrijving van deze krant: Nic. Schrama, Dagblad De Tijd 1845-1974, Nijmegen 1996.
Gaston Durnez, De Standaard. Het levensverhaal van een Vlaamse krant, 1914-1948,
Tielt-Weesp 1985, p. 522-525.
De gedichten II en V van de cyclus, die respectievelijk op p. 29 en p. 28 in Het gemis
terechtkomen. ‘Laat het licht nu branden’ draagt in de bundel de titel ‘Angst’. Van beide
gedichten is inderdaad de vierde strofe bij bundeling weggelaten. (Zie illustratie.)
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‘Sonnet der dagelijkschheid’, ‘Na het afscheid’, ‘De lamp’, ‘De kooi’, ‘Hongerend’,
‘Kamerangst’, ‘Namen’, ‘Voorbij’, ‘Rembrandthuis’; III ‘Bij regen en wind’: ‘De dichter’,
‘Leven’, ‘Ik zwierf’, ‘Het verbond’, ‘Het hart’, ‘Spanning’, ‘Onrust’, ‘Een morgen’ I-V (‘Aan
de overkant voor 't raam zie ik een man’, ‘Langzaam ontwaakt de stad en gaat rumoeren’, ‘'t
Ontwaken op het smalle divanbed’, ‘Weer breekt een ochtend aan en weer grijs licht’, ‘De dag
rijst nevelgrijs over de stad’), ‘Toen en nu’, ‘Een nacht’, ‘Bevrijding’, ‘Te kunnen leven’; [IV]
‘De stad’: ‘De stad’.
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45 Het tijdschrift heette van september 1937 tot januari 1943 Klaverendrie. Tweemaondelijksch
Schrift voor Poëzie, en van maart 1943 tot januari 1948 Klaverdrie (gedeeltelijk met als
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Groot Nederland voor hun Nederlandse collega's) en door zijn bloemlezing De jonge Vlaamsche
lyriek (1939), waarvan eind 1942 een herdruk was verschenen.
49 Letterkundig Museum, archief-Dubois, sign. D.863 H.I. omslag De semaphoor.
50 ‘Wie kon weten, waar de vrede zwerft’, ‘Eens was ik vroom, mijn vroomheid werd genot’ en
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51 Over Van Nijlens bemoeienis met de samenstelling van Quia absurdum zwijgt Dubois in Retour
Amsterdam-Brussel (1942-1952).
52 ‘Geld verdienen zal ik er nooit aan’ (noot 40), p. 376, 377, 379.
53 ‘Te leven in een stad’ (Quia absurdum, p. 15), ‘Prinsengracht’ (p. 14), ‘Het IJ’ (p. 13), ‘Oude
Zijdsvoorburgwal’ (p. 12), ‘Amstel’ (p. 20), ‘Amsterdamsch stadstuintje’ (p. 17), de eerste twee
gedichten van de reeks ‘Het ouderhuis’ (p. 23-24), ‘Amsterdams jongetje’ (p. 19), ‘Avond bij
“Hungaria”’ (p. 26), ‘Amsterdam’ (p. 16), ‘De lamp’ (p. 27), ‘Namen’ (30), ‘Rembrandthuis’
(p. 22), ‘De dichter’ (p. 43), ‘Onrust’ (p. 44), het eerste van de vijfdelige reeks ‘Een morgen’
(p. 25) en ‘Toen en nu’ (p. 47).
54 ‘Zondagmorgen in het Vondelpark’ uit Het gemis en de vierdelige reeks ‘Een morgen’ uit In
den vreemde.
55 Retour Amsterdam-Brussel (1942-1952), Amsterdam 1988, p. 65-66.
56 ‘J. Greshoff en de poëzie’, in Adriaan van der Veen e.a., De jongste generatie over J. Greshoff,
Den Haag 1938, p. 21.
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Kris Humbeeck & Ernst Bruinsma
Een scharlakenrode mol in het literaire veld
Omtrent Nico Rost, Louis Paul Boon en uitgeverij Het Kompas
Mede namens zijn vrouw Edith stuurde Nico Rost op 20 februari 1946 een brief
vanuit het Ardennendorpje Amonines naar Herman en Polly Thiery. Het bevriende
echtpaar had kort voordien een dochtertje verloren, en Rost hechtte eraan zijn
medeleven te betuigen: ‘Ik begrijp dat jullie weggevlucht zijn en de stilte gezocht
hebben. Was daarna nog maar enkele dagen bij ons, in ons gehucht gekomen, dan
hadden we er veel over kunnen praten en ook dat verlicht. Hopelijk zien we elkaar
nu spoedig.’1
De ‘razende reporter’ van weleer maakte van zijn condoleancebrief aan de zwaar
getroffen Herman Thiery (als schrijver bekend onder het pseudoniem Johan Daisne)
eveneens gebruik om enkele minder persoonlijke kwesties aan te snijden, die verband
hielden met hun beider sympathie voor het communisme. Zo meldde hij er werkelijk
alles aan te doen om, via-via, ‘in de redactie van Kunst en Kultuur Roelants dwars
te zitten’. Tijdens de bezetting namelijk was Maurice Roelants, als invloedrijk
schrijver en voorzitter van de Vereeniging van Vlaamsche Letterkundigen (VVL),
de Duitsers een heel eind tegemoet gekomen, naar eigen zeggen om erger te
voorkomen.
Roelants was zeker geen fascist geweest, maar na de oorlog ontstond vrij vlot de
indruk dat hij, misschien wel om zijn eigen positie te verstevigen, wat al te gretig de
‘accommodatie’ aan de Nieuwe Orde had bepleit. In werkelijkheid echter had de
VVL-voorzitter tijdens de perio-
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Nico Rost. (Collectie Letterkundig Museum.)
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de voor het Duitse debacle aan het Oostfront een zwijgende literaire meerderheid
vertegenwoordigd. Want door de relatieve publicatievrijheid die er vooralsnog heerste,
voelden in Vlaanderen weinig schrijvers zelfs maar de minste aandrift om in hun
werk expliciet protest aan te tekenen tegen de bezetter. In elk geval toonde het literaire
establishment zich na de bevrijding bijzonder vergevensgezind jegens Roelants, al
vond bijvoorbeeld iemand als F.V. Toussaint van Boelaere toch dat de ambitieuze
literator erg ver gegaan was. Voor de uit het concentratiekamp Dachau teruggekeerde
Nico Rost echter was de VVL-voorzitter veel te ver gegaan, en hij kon dan ook niet
begrijpen dat ‘het arrangeurke’, zoals Roelants door zijn Vlaamse gildenbroeders
wel eens werd genoemd, zelfs in het pas bevrijde Nederland goede sier kon maken
als democraat. Daarom zette hij kameraad Thiery ertoe aan om zijn bezwarende
getuigenissen over Roelants' gedrag tijdens de bezetting door te brieven aan een lid
van de Centrale Commissie van de CPN. Op verzoek zou zijn naam in het onderzoek
wel onvermeld kunnen blijven, aldus Rost - ‘dan blijf je volkomen buiten schot. Het
zou ook goed zijn over R's dreiging met Gestapo te gewagen.’ Klaarblijkelijk had
de VVL-voorzitter tijdens de bezetting een flinke aanvaring gehad met Rost's
correspondent.2
Deze snode plannen om de vermeende ‘zwartenvriend’ Roelants een pootje te
lichten, tekenen Nico Rost ten voeten uit. Vanuit een diepgewortelde, bijna instinctieve
afkeer van alles wat neigde naar fascisme, probeerde Rost op slinkse wijze de
naoorlogse cultuur te democratiseren. In zijn ijver stelde hij democratie daarbij
gemakshalve gelijk aan de leer van Moskou. En kennelijk had hij er evenmin
problemen mee om de persoonlijke gevoeligheden te exploiteren van al wie volgens
hem de geschiedenis in dat opzicht een handje kon helpen. Zo voorzag Rost wel dat
zijn door en door integere vriend Thiery niet zou willen toegeven aan botte
wraakgevoelens en rancune, maar desondanks was hij van mening dat enige schroom
hier geen pas gaf. Het ging immers om een principiële actie die ‘belangrijk is - vanuit
ons standpunt. Tenslotte zijn we dat aan de dooden verplicht. Ik voel het zoo.’ Rost
sprak natuurlijk met enige autoriteit. Hij had zelf de fascistische gruwel name-
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lijk aan den lijve ondervonden; negen maanden na zijn terugkeer uit de lijkenfabriek
Dachau werd hij nog altijd geteisterd door hoofdpijn, nervositeit en misselijkheid.
Vermoedelijk zinspeelde Rost in zijn brief ook op Thiery's hartsvriend Robert
Mussche, deze verzetsman was begin mei 1945 in Duitse gevangenschap overleden.
Zoals wel vaker in zijn brieven aan literaire vrienden slaat Rost tegenover Herman
Thiery, alias Johan Daisne een bijna samenzweerderige toon aan. Een uitnodiging
van de Gentse schrijver en stadsbibliothecaris om een spreekbeurt te houden, weert
Rost voorlopig af. Zijn fysieke conditie is nog vrij beroerd - ‘ik transpireer nog bij
de minste aanleiding en weet dat ik bij een lezing dit zoo hevig zou doen dat het me
nerveus maakt en het lezen onmogelijk’ -, en desondanks blijkt hij bovendien
verschrikkelijk druk bezig. Hij staat trouwens op het punt om ‘voor een paar weken’
weer naar Brussel te verhuizen, waarna hij nog een maand in Nederland zal verblijven:
‘Kan ik je - als ik in Nederland ben - helpen met een paar sprekers? Theun [de Vries]?
Eduard Hoornik over “Nieuwe” Nederlandsche poëzie??’3
Dat de nog niet van zijn kampbeproevingen herstelde communist zoveel hooi op
zijn vork neemt, houdt naar eigen zeggen verband met het uitgeversbedrijf ‘Ik hen
- dit voorloopig onder ons - adviseur voor “Het Kompas”. Tenminste iets dat er op
lijkt.’ Welke functie de onverwoestbare Groninger in de Antwerpse uitgeverij precies
vervult, wordt niet helemaal duidelijk uit zijn brief. Integendeel, Rost doet behoorlijk
mysterieus over zijn betrokkenheid bij Het Kompas: ‘Voorloopig is nog niets
definitief, doch de kans is er, en misschien is het niet onbelangrijk.’4
Uitgeverij Het Kompas werd in 1929 te Mechelen opgericht door Korneel Goossens
en werkte aanvankelijk nauw samen met de Amsterdamse firma De Spieghel, destijds
onder meer de uitgeefster van het modernistische tijdschrift De Vrije Bladen.5 De
onderneming kreeg de alleenvertegenwoordiging voor Vlaanderen van de Rotterdamse
uitgeverij Nijgh & Van Ditmar en andere uitgeverijen en bouwde spoedig met succes
een eigen literair en wetenschappelijk fonds op. In 1933 ging Het Kompas van start
met de Feniks-reeks, goedkope maar verzorgde uitgaven van vooraanstaande Vlaamse
(August Vermeylen, Cyriel Buysse,
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Herman Teirlinck) en buitenlandse (Knut Hamsun, Maxim Gorki, Nicolaï Gogol)
auteurs. Hun boeken gingen als zoete broodjes over de toonbank. Nimmer voordien
werd trouwens door zo velen zoveel gelezen. De drukkende oorlogsomstandigheden
en de schaarste aan alternatieve ontspanningsmogelijkheden zorgden ervoor dat de
uitgeverijen tijdens de Tweede Wereldoorlog moeite hadden om aan de enorme vraag
te kunnen voldoen.
Genoeglijk drijvend op de hoogconjunctuur in het boekbedrijf, die bijvoorbeeld
ook de wat jongere firma Manteau tot grote bloei bracht, zou de Feniks-reeks tijdens
de bezetting uitgroeien tot een weergaloos

Maurice Roelants. (Collectie Letterkundig Museum.)

succes. Ondertussen ontstond een hechte band tussen Het Kompas en het Nederlandse
uitgevershuis L.J. Veen. In een jubileumuitgave van Veen staat het zo: ‘Sinds 1942
is [...] niet alleen van een wederzijdse vertegenwoordiging sprake, doch ook van een
intensieve samenwerking en gemeenschappelijke productie.’6 In de lente van 1943
kocht Kálmán Kollár, echtgenoot van Maria Theresia (‘Mies’) Veen, namens de
firma L.J. Veen de aandelen van Het Kompas op. Hij benoemde op 1 april 1943 de
Nederlander Arie Quakernaat tot directeur van die uitgeverij, die sedert 1935 in
Antwerpen was gevestigd. Veen was op dat moment al verbonden met een keten
gespecialiseerde uitgeverijen, met name de Akademische Vetlagsanstalt Pantheon
(Amsterdam/Leipzig), Tiefland Verlag (Amsterdam/Leipzig) en de Editions
Académiques Panthéon (Amsterdam/Antwerpen).7
In vergelijking met Manteau slaagde Het Kompas er nauwelijks in zijn literaire
fonds tijdens de bezetting te versterken. Quakernaat had in 1943 voor een enorme
verhoging van het aantal nieuwe titels gezorgd, maar werd teruggefloten door Kollár
die vond dat hij de zaak te explo-
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sief liet groeien. In maart 1944 verliet directeur Quakernaat de firma om zijn eigen
uitgeverij, De Sleutel, op te richten. Zijn opvolger werd Catharina van Breda-de
Vries. Zij zou na de oorlog, samen met Pantheon-directeur Kollár, de uitbouw van
het fonds stevig ter hand nemen.8 Het Kompas werd uitgever van het
jongerentijdschrift De Faun en men smeedde plannen voor een nieuwe literaire reeks.
In deze periode dook ook voor het eerst de naam van Nico Rost in de geschiedenis
van de uitgeverij op.
Oorspronkelijk was De Faun een Gents initiatief. Een proefnummer verscheen
eind 1944 bij drukker-uitgever Snoeck-Ducaju, die vanaf 5 januari 1945, ondanks
de papierschaarste, om de twee weken een nieuw nummer van het blad zou laten
verschijnen. ‘Directeur’ van De Faun was de veertigjarige leraar Paul Rogghé, auteur
van de in dromerige stemmingen badende novelle Anna Golochin (1945). Ook de
meeste andere redactieleden waren universitair gevormd, behept met een hang naar
het Schone en Verhevene en voorts antiklerikaal. Als redactiesecretaris koos men
Emiel Parez, maar al in april 1945 werd hij opgevolgd door André Duflou.
In mei 1945 verstoorde Duflou de betrekkelijke rust in het zich reorganiserende
Vlaamse literaire wereldje enigszins toen hij in De Faun een polemiek uitlokte met
Raymond Herreman. Deze invloedrijke socialistische criticus, ex-redacteur van 't
Fonteintje en immer geestdriftig minnaar van de schone letteren, werd een gebrek
aan onderscheidingsvermogen verweten. Duflou's actie zou de indruk kunnen wekken
dat de Gentse jongeren alsnog voor radicale vernieuwing kozen, maar niets was
minder waar. Menigeen in en rond De Faun kon het gewoon niet velen dat een
populair orakel als ‘Boekuil’ geen oog had voor de werkelijk getalenteerden van de
nieuwe generatie en ondertussen hoog opliep met een intellectuele proleet als...Louis
Paul Boon.9 In zijn poging om zich in het literaire veld te profileren als
jongerentijdschrift bekende De Faun zich in elk geval niet tot de avant-garde. Het
blad appelleerde integendeel aan min of meer klassiek gestemde geesten en vormde
vanuit die optiek een kleine belangengemeenschap waarbinnen voor ongecultiveerde
lieden als Boontje geen plaats was.
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Omslag van tijdschrift De Faun, 1945. (Collectie Letterkundig Museum.)

Jaarboek Letterkundig Museum 10

116
Met enig gevoel voor overdrijving kan worden gesteld dat Boon in Faun-kringen
figureerde als een negatief rolmodel. Vijf maanden voordien was de auteur van De
voorstad groeit (1943) en Abel Gholaerts (1944) trouwens met zoveel woorden de
toegang tot het tijdschrift ontzegd, ondanks pogingen van redacteur Paul van
Keymeulen om hem als betaald medewerker binnen te loodsen. In het eerste nummer
van De Faun had deze, net als Boon uit het Aalsterse afkomstige, romanist en dichter
zich proberen op te werpen als een woordvoerder van de jongere generatie.10 Ofschoon
ook hij esthetische reserves koesterde ten opzichte van Boons werk, had hij sympathie
opgevat voor de ongeschoolde schrijver, die bovendien in geldnood verkeerde. Maar
in een brief van 10 januari 1945 had André Duflou al aan Van Keymeulen laten
weten: ‘L.P. Boon betalen we niet, dus zal hij niet medewerken. Als hij toch maar
dingen zou geven zooals in de Zondagspost dan liever niets, want novellen en korte
verhalen van dat kaliber hebben we gratis, zooveel we maar willen.’11 Duflou
refereerde aan het Zondagspost-feuilleton ‘Mijn kleine oorlog’, een reeks vertellingen
over de oorlog die prefigureerde op Boons gelijknamige roman uit 1947. In datzelfde
Zondagspost had Raymond Herreman op 7 januari 1945 geschreven: ‘Louis-Paul
Boon is de derde groote verteller van het jonge Vlaamsche geslacht. Zonder de
veelzijdigheid van Daisne, zonder de fijne zuiverheid van Piet van Aken, schiet hij
deze beiden verre vooruit in onbedaarlijken Schwung.’12 ‘Schwung’ scoorde echter
niet hoog op Duflou's literaire waardeschaal en de frustratie dat Herreman niet hem
en zijn ‘kantieke’ generatiegenoten maar uitgerekend die vermaledijde Boon een
duwtje in de rug gaf, brak al snel met volle kracht naar buiten.
De Faun achtte het zelfs opportuun om in zijn derde nummer de afkeer van Boon
openlijk te verkondigen. De toenmalig redactiesecretaris Emiel Parez, wiens maag
klaarblijkelijk omkeerde bij het lezen van Abel Gholaerts, ging fel in de aanval: ‘Wij
walgen voor de verregaande degeneratie van al deze personages, voor het perverse
in hun gedachten, voor het ziekelijke in hun gebaren. [...] Hier zou men nu eens
heusch deuren en vensters willen openstampen om een ietsje frissche lucht in deze
verpestende atmosfeer te jagen.’13 Boons pleitbezorger Van Key-
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meulen was maar net op het nippertje op de hoogte gebracht van de publicatie,
wederom door Duflou, die zijn mederedacteur in een brief van 1 februari 1945 had
laten weten: ‘Wat nu Boon en consoorten betreft: in ons volgend nummer [...]
verschijnt een sterk afbrekende kritiek over Boon van de hand van E. Parez. Boon
zal dat waarschijnlijk zeer kwalijk nemen. Doet hij het niet dan is hij een chic type
en een uitzonderlijk menschelijk figuur. Anderzijds kunt ge hem ook zeggen dat
gansch de redactie niet automatisch de meening deelt van een redactielid in zijn
artikels. Ik moet ook zeggen dat we liever geen inzending van hem krijgen zoo die
maar van het gehalte van zijn bijdragen in de Zondagspost is, zelfs voor niet niet.’14
Zo sloot het jongerenblad De Faun zich op in een wat bloedeloos traditionalisme.
Veel succes oogstte het daarmee niet en omstreeks september 1945 liet mevrouw
Batta van Snoeck-Ducaju de Faun-ers weten hun tijdschrift om financiële redenen
niet langer te kunnen uitgeven. Tot halverwege januari 1946 zou De Faun door de
Gentse firma A. Lelubre worden uitgegeven, waarna een definitieve stopzetting
dreigde. Toen verscheen echter Nico Rost op het toneel.
In hun zoektocht naar een nieuwe uitgever wendden Paul Rogghé en redacteur
Jan Broeckx zich tot Het Kompas, dat naar verluidt bereid was de mogelijkheden
voor een eigen tijdschrift serieus in overweging te nemen. Op 15 januari 1946 trokken
beide Faun-ers naar Antwerpen, in gezelschap van Nico Rost, een kennis van Rogghé
die naar eigen zeggen uitstekende contacten had in Nederland en wellicht invloed
kon uitoefenen op hoofdaandeelhouder Veen.15 Het waren vruchtbare
onderhandelingen en op 15 februari nam Het Kompas het besluit om De Faun te
gaan uitgeven, in de hoop dat het Gentse blad zou uitgroeien tot een tijdschrift met
allure, dat mettertijd ook in Nederland zou worden gelezen. Naast de redacteuren
van het eerste uur werd een nieuwe, overwegend Antwerpse redactie aangesteld, met
Van Keymeulen als secretaris. Ook de nieuwe redacteuren, waaronder Hubert Lampo
en Piet van Aken, waren zeker geen vernieuwers in de trant van iemand als Jan
Walravens, die een jaar later op de ‘Dagen van De Vlaamsche Gids’ in Oostduinkerke
het neoclassicisme in de letteren resoluut zou afwijzen.16 Maar met zijn allen werden
ze toch geacht vensters te kunnen openen
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op de grote wereld. Zo nam de ‘nieuwe’ Faun zich voor het publiek systematisch op
de hoogte te houden van actuele ontwikkelingen in de buitenlandse literatuur.
In de strubbelingen rond de overname van De Faun wist Nico Rost zich verder
bij Het Kompas/Veen binnen te wringen. Of zoals hij in de hierboven geciteerde
brief aan Daisne van 20 februari schreef: ‘Ik ben [...] adviseur voor “Het Kompas”.
Tenminste iets dat er op lijkt.’ Hoe groot zijn invloed op dat ogenblik al was, bleek
uit een kleine rel bij de samenstelling van het eerste ‘nieuwe’ Faun-nummer. Voor
die aflevering stond Rost een ‘Brief uit een Ardennendorp’ af, waarna hem ter ore
kwam dat in hetzelfde nummer een artikel over Constantin Simonovs roman Dagen
en nachten in Stalingrad zou worden afgedrukt van redacteur Guy Voets. Zonder
aarzelen stelde Rost zijn veto: Voets had tijdens de bezetting gepubliceerd in Het
Vlaamsche Land en was dus ‘vanuit ons standpunt’ even ‘onfatsoenlijk’ als Maurice
Roelants.17 Hoog gezeten op zijn Prinzipien-ros wierp Nico als ‘adviseur van de
uitgeverij’ zijn volle gewicht in de schaal. De nieuwe redactie gaf na enig
tegenstribbelen toe, vooral om de samenwerking met Het Kompas en Veen niet al
meteen om zeep te helpen. Zo werd een bijdrage van een redacteur van de nieuwe
Faun om diens vermeende Duitsvriendelijkheid nit het tijdschrift geweerd door een
niet-redacteur van het blad. Daarmee sloop wederzijds wantrouwen in de redactie,
op 23 februari vertolkt door de gewraakte Voets, die enigszins schoorvoetend protest
aantekende tegen de ‘nogal indringerige houding des heeren Rost’.18 De gewipte
redactiesecretaris Duflou vond ‘Brief uit een Ardennendorp’ intussen maar niets,
‘van je reinste journalistiek’, en bovendien had die Rost ook teveel noten op zijn
zang. Toch maande hij tot voorzichtigheid: ‘Misschien echter kan die [Rost] beter
en tenslotte is hij lector, buitenlander - en moeten we wat water in onzen slappen
wijn doen. [...] Stilaan geraken we uit onze kinderschoenen, we hebben thans een
grote firma achter ons’ [cursivering KH/EB].19
Vanuit de optiek van die ‘grote firma’ paste de uitgave van De Faun binnen een
bredere opzet: het Kompas moest opnieuw een geduchte concurrent van het Brusselse
uitgevershuis Manteau worden. Daarom
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overwoog de Vlaams-Nederlandse firma om ook werk van jonge Vlaamse
romanschrijvers te gaan publiceren. De ‘lector’ en ‘adviseur’ Rost wilde maar al te
graag als headhunter figureren, voor de goede zaak natuurlijk en omdat hij tenslotte
toch ook de kost moest verdienen. In zijn brief van 20 februari informeerde hij dan
ook niet alleen uit persoonlijke belangstelling of Daisne een beetje opschoot met zijn
‘groote roman’. Bedoeld was vermoedelijk Nu, en in de Uur onzer Dood, een uit de
hand gelopen prozabewerking van het toneelstuk Het proces, waarin de auteur de
collaboratie wilde evalueren en zijn communistische heilsverwachting uitzingen.
Een dergelijk werk, dat overigens nooit is verschenen, was ‘vanuit ons standpunt’
natuurlijk een erg aantrekkelijke prooi voor de ‘adviseur’ Rost: ‘Mocht je je groote
roman - waar je ons over vertelde - daar [bij Het Kompas] willen plaatsen - indien
je tenminste geen contract hebt ervoor met Manteau - schrijf het me dan.’ Natuurlijk
wist Rost maar al te goed dat Daisne onder contract lag bij de Brusselse firma, waar
hij zich zelf tot tweemaal toe had proberen in te graven.20 Toch drong hij in een brief
van 20 mei verder aan.
Kameraad Daisne hapte echter niet toe, al floreerde de firma Manteau ondertussen
beduidend minder dan tijdens de bezetting. Weliswaar publiceerde de uitgeverij in
1946 nog een aanzienlijk aantal nieuwe titels, maar de omzet daalde spectaculair.
Na de bevrijding immers hadden boeken als bron van vertier wederom af te rekenen
met geduchte concurrentie. Bioscoop, restaurant-, café- en danszaalbezoek hielden
niet langer gevaar in en ook de diverse sportcompetities kwamen weer op gang.
Bovendien waren Vlaamse boeken relatief duur en tot overmaat van ramp schermde
Nederland zijn boekenmarkt flink af, een handicap die Het Kompas echter via Veen
leek te kunnen omzeilen.
Uit zijn correspondentie met Paul van Keymeulen blijkt dat alvast Hubert Lampo
de idee van een overstap van Manteau naar Het Kompas niet ongenegen was, maar
Rost had weinig belangstelling voor de auteur van Hélène Defraye (1945), die hij
blijkens een brief aan Daisne niet meer dan een ‘fatsoenlijke’ Roelants vond. Behalve
Daisne interesseerde hem ‘vanuit ons standpunt’ vooral Boon, eveneens een auteur
uit de stal van Manteau en kennelijk een man met de juiste politieke sympa-
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thieën. In zekere zin was de Aalsterse schrijver voor Rost in het voorjaar van 1946
zelfs incontournable. Als verantwoordelijk redacteur van de rubriek ‘Kunst en
Letteren’ in De Roode Vaan was Boon namelijk de toonaangevende communistische
literaire criticus van dat moment, tot ergernis van de vele ‘ultramarxisten’ die hem
dat benijdden (onder meer de hele redactie van het tijdschrift Debat).21 Bovendien
was hij ontegensprekelijk een romancier van naam, zij het dat men hem ervan verdacht
een ongeneeslijke nihilist te zijn. Blijkens een kleine diagnose van het geval-Boon
in een artikel voor Critisch Bulletin van februari 1946, hoopte Rost evenwel op een
spoedig herstel van de proletarische schrijver. Hij

Louis Paul Boon. (Foto Hans Roest; collectie Letterkundig Museum.)
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constateerde ‘dat ook in De voorstad

Nico Rost. (Collectie Letterkundig Museum.)

groeit nog te veel zelfkantschildering zit, dat Boon's visie de realiteit weliswaar
nergens geweld aandoet, doch nimmer tot de achtergronden doordringt, hoewel de
lezer het gevoel heeft, dat de auteur dit wil bereiken’ [cursivering KB/EB].22
Zo'n maand later, in maart 1946, moet Boon voor het eerst hebben kennisgemaakt
met Rost die op dat moment - zoals we intussen weten - enkele weken in de Belgische
hoofdstad vertoefde alvorens naar Nederland door te reizen ‘om met vrienden en
uitgevers te spreken’.23 Als geheim adviseur van Het Kompas wilde hij
hoogstwaarschijnlijk in contact treden met de directie van Veen om zijn plannen met
de Vlaamse literatuur voor te leggen. Vermoedelijk bezocht Rost kameraad Boon
op de redactie van De Roode Vaan en heeft hij bij die gelegenheid het idee geopperd
om Mijn kleine oorlog bij Het Kompas uit te geven. Wellicht heeft hij Boon in een
adem door ook aangeraden diens vriend Willem Elsschot om een voorwoord te
verzoeken. Rost ging er vermoedelijk terecht vanuit dat Elsschot, die overigens op
2 maart ook gevraagd werd om de advertenties voor De Faun te verzorgen, de verkoop
van Mijn kleine oorlog in Nederland zou kunnen bevorderen. Bovendien was Elsschot
voor deze communistische regelneef natuurlijk een bijzonder waardevol contact; de
befaamde schrijver was immers bijna een ‘van ons’.
Aanvankelijk was Boon bepaald niet in zijn nopjes met zijn ongevraagde manager.
Hij achtte Elsschot een te goede vriend om zomaar ‘gebruik’ van hem te maken en
belangrijker nog, zou de Goethe-fanaat Rost niet heel erg schrikken als hij Boontjes
roman zou lezen? Want inmiddels had hij tussen de stukjes die in Zondagspost
verschenen waren, fragmenten ingelast die nogal rauw aandeden: ‘Nu vraagt Nico
Rost om dat [Mijn kleine oorlog] door Het Kompas te laten uitgeven. Ik heb dat
echter herwerkt. Er staan woorden in als “kit en klooten en
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godverdomme” want ik wil de goegemeente tergen en schoppen om hun geweten
wakker te krijgen. Hij weet dat nog niet en ik wil het hem eerst laten lezen vooraleer
hij verder aandringt.’24
Door Elsschot te gebruiken als laudator van Boon en zijn Kleine oorlog werd een
van Rost's vele ideetjes meteen omgezet in een concreet project. Het minste wat men
van deze hele gang van zaken kan zeggen, is dat Rost redelijk voortvarend te werk
ging. Zo is bijvoorbeeld onduidelijk waar en vooral door wie de beslissing over een
uitgave van Mijn kleine oorlog door Het Kompas moest worden genomen. Kon
‘Antwerpen’ bijvoorbeeld zelfstandig beslissen? En wie nam die beslissing dan? De
geheimzinnige dr. Kollár? Kan men zich voorstellen dat deze Hongaarse uitgever
zomaar op advies van Rost een roman zou uitgeven zonder hierover niet eerst grondig
te overleggen met Mies Veen, zijn echtgenote, die tenslotte directeur was van het
gelijknamige familiebedrijf? En ook al stond mevrouw Kollár-Veen bekend als een
eigenzinnige dame, het lijkt toch bijzonder onwaarschijnlijk dat zij en haar man geen
rekening zouden hebben gehouden met de Vlaamse medewerkers van de
uitgeverscombinatie alsmede wellicht met de redacteuren van De Faun, het tijdschrift
dat toch nieuw werk van Kompas-auteurs moest promoten. De Faun-ers echter
koesterden zoals bekend grote reserves ten aanzien van Boons proza, en Rost moest
dan ook bijzonder behoedzaam manoeuvreren. Dat was hem wel toevertrouwd.
Typerend voor de wat geheimzinnige gang van zaken rond Mijn kleine oorlog was
dat zelfs Paul van Keymeulen, redactiesecretaris van De Faun en lector van Het
Kompas, niet op de hoogte werd gebracht van een eventuele publicatie door ‘zijn’
uitgeverij van Boons roman.25 Overigens kan uit de teruggevonden correspondentie
niet worden afgeleid wanneer precies Rost met Kompas-directeur Kollár over zijn
plannen sprak, maar vermoedelijk gebeurde dat niet voor Elsschot door Boon werd
benaderd.
De machtsverhoudingen binnen Het Kompas leken ten gunste van Boon te keren
na een bijeenkomst ten kantore van de uitgeverij, Grétrystraat 8 te Antwerpen, op
dinsdag 26 maart 1946. Aanwezig waren die dag, behalve Rost en Kollár, de
Vlamingen Van Keymeulen, Rogghé en Broeckx alsmede de Nederlandse schrijver
Johan van der Woude, een
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belangrijke adviseur van de Veen-directie sedert februari 1941. Het was duidelijk
de bedoeling om de in het vooruitzicht gestelde internationale uitstraling van het
vernieuwde tijdschrift nu werkelijk aan te pakken. De beleidsmakers uit het Noorden
bleken wat dat betreft weinig vertrouwen te hebben in de bestaande toestand. Niet
alleen werd in het verslag van de vergadering gesuggereerd dat alvast voor Nederland
de commerciële exploitatie van De Faun beter door het Amsterdamse moederhuis
kon gebeuren. Maar er werd eveneens besloten, vermoedelijk op advies van Rost,
om naast de Vlaamse ook een Nederlandse redactie te installeren waarvan, behalve
Rost zelf en Van der Woude, ook Ed. Hoornik en Victor E. van Vriesland deel zouden
gaan uitmaken.26
Op 26 maart werden heldere afspraken gemaakt over de redactionele werking van
de nieuwe Faun: ‘De redactie in Vlaanderen is verantwoordelijk voor haar gedeelte,
de redactie in het Noorden voor het hare.’ Veen had overduidelijk genoeg van het
kleinzielig en benepen gekibbel, eindelijk moest ‘het tijdschrift zijn bijzondere plaats
innemen, tenminste die plaats, welke tot nu toe nog niet werd vervuld.’ Om nieuwe
auteurs voor de uitgeverij te kunnen aantrekken en promoten, was ‘een zeer ruime
verspreiding’ vereist. Dat mocht wel een centje kosten: ‘Ten aanzien van deze uitgave
wordt niet in de eerst plaats beoogd gunstige financieele resultaten te behalen, daar
[...] ook een ander doel wordt nagestreefd, welk doel overigens op geen enkele wijze
de autonomie der redacties beïnvloeden zal.’ Niettemin werd nadrukkelijk de vraag
gesteld of ‘de bestaande Vlaamsche redactie [...] kon worden verkleind.’27 Anderzijds
bleek al gauw dat men Boon er bij wilde.
Voor de Faun-ers moet deze hele situatie moeilijk verteerbaar zijn geweest. Nadat
hij begin 1946 flink had geïntrigeerd, zou Rost thans een heuse redacteur worden en
diende op de koop toe plaats te worden ingeruimd voor Boon, de auteur van het
verwerpelijke feuilleton ‘Mijn kleine oorlog’, voor wie Paul van Keymeulen het in
de begindagen van De Faun al tevergeefs had opgenomen. Het behoeft geen betoog
dat ‘de Kei’, zoals zijn mederedacteuren hem noemden, als lector van Het Kompas
en functionaris van Veen steeds meer tot ‘het andere kamp’ werd gerekend en
dientengevolge als redactiesecretaris van De Faun in een
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Omslag van tijdschrift De Faun, 1946. (Collectie Letterkundig Museum.)
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vervelende situatie verzeild raakte.
Uitgerekend in die periode kreeg Boon in het literaire milieu de naam een volstrekt
onmogelijk mannetje te zijn. Door in De Roode Vaan van 2-3 maart 1946 de jury
van de eerste naoorlogse Staatsprijs voor de Roman te betichten van ‘officieele
onbevoegdheid’, had hij in hét wereldje een kleine bom tot ontploffing gebracht en
dreigde hij in een volkomen isolement terecht te komen.28 Hij verspeelde door zijn
dwarse en eigenzinnige houding zijn kansen bij het Nieuw Vlaams Tijdschrift dat in
april met het eerste nummer kwam. De onbehouwen Boontje verstoorde immers
alleen maar de geest van samenwerking en eensgezindheid die door NVT werd
gepropageerd. En ook Boons positie op De Roode Vaan kwam zwaar onder druk te
staan. In de ogen van de partijleiding waren Boons avant-gardistische opvattingen
over kunst en literatuur immers hopeloos incorrect. Deze kritiek werd met name
verwoord door de ‘ultramarxistische’ intellectuelen van het tijdschrift Debat, die
Boon een gebrek aan historisch-materialistisch inzicht in literatuur en kunst verweten.
Juist in het voorjaar van 1946 werd de redactie van De Roode Vaan verder
gestroomlijnd en restte Boon nog maar weinig bewegingsruimte. Met enige
overdrijving kan worden gesteld dat de schrijver Boon in het voorjaar van 1946 nog
slechts de onvoorwaardelijke steun genoot van Willem Elsschot, die op 1 april een
enthousiast voorwoord voor Mijn kleine oorlog naar Het Kompas stuurde. Een
afschrift ervan ging naar Boon, die Rost onverwijld op de hoogte bracht en enigszins
ongerust informeerde of Elsschot toch niet vergeten was het manuscript van zijn
roman naar de uitgeverij te sturen.
Ondertussen had Boon het zelfs met de minzame Johan Daisne aan de stok
gekregen. In De Roode Vaan van 11 april 1946 was de rancuneuze auteur van De
voorstad groeit namelijk nog eens teruggekomen op het ‘schandaal’ rond de
Staatsprijs, wat erg slecht viel bij Daisne. Een verbolgen Daisne schreef een erg
scherpe kritiek aan Boons adres, maar hield haar op het laatste nippertje in portefeuille,
wellicht om de goede zaak niet te schaden.29 Misschien om te laten zien dat hij au
fond toch ook voor die goede zaak streed, vroeg Boon belet bij zijn ‘vriend’ Rost in
Amonines. Hij wilde er graag stof opdoen voor nieuwe reportages
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voor het partijblad De Roode Vaan.
Op 20 mei 1946 arriveerde Boon in Amonines en bleef er enkele dagen logeren.
Het klikte meteen met Rost, want al was deze moeilijk te peilen mens nogal steil in
de leer van Moskou, onder vrienden cultiveerde hij naar verluidt enige eigenzinnigheid
en hij kon voorts moeiteloos charmeren met zijn air van wereldwijze avonturier. Er
zat in Rost iets van een rebel, bohémien en bolsjewistische missionaris tegelijk. Ook
werd deze erudiete man na zijn terugkeer uit Dachau gekweld door de idee dat hij
zijn beste krachten gewijd had aan propaganda voor de goede zaak, waardoor hij
nog geen ‘tijdloos’ meesterwerk had kunnen nalaten. Om zijn schade in te halen,
was hij begin 1946 begonnen aan Goethe in Dachau (1947), een boek over zijn
kampervaringen, waarover hij zijn vakbroeder, de reeds bekende schrijver Boon,
wel met zijn gebruikelijke enthousiasme zal hebben onderhouden. In de uiteindelijke
boekuitgave van Mijn kleine oorlog (1947) zou in elk geval een door Rost
ingefluisterde herinnering opduiken.30
Men mag wel veronderstellen dat Boon, gekweld door een
minderwaardigheidsgevoel en een twijfelzucht die nog versterkt werden door de
weerstand tegen zijn romans, uitermate ingenomen was met Rosts belangstelling
voor zijn persoontje, zeker nu hij in De Roode Vaan zwaar onder vuur was komen
te liggen en de literaire goegemeente hem met de nek aankeek. In de gegeven
omstandigheden moet de anarchist-nihilist-viezentist zich haast hebben gelaafd aan
de lovende woorden van een man die, door het leven geschoold, thans in zijn
verbeelding uitgroeide tot de wereldburger die hij zelf altijd had willen worden.
Boons aanvankelijke wantrouwen jegens Rost sloeg om in een wat gênante verering:
‘Ik ben geen leider. Gij zijt dat wel. O hoe zou het veranderen moest iemand van uw
formaat de leiding van het blad in handen hebben, en met wat een vreugde zou ik
dan medewerken.’31 De grote leider was intussen maar al te bereid om Boon in de
toekomst met raad en daad bij te staan, want naast Daisne en Elsschot was die
uiteindelijk misschien wel de enige voor de goede zaak inzetbare schrijver in
Vlaanderen. Aan Daisne liet hij op de dag van Boons aankomst in Amonines weten
dat Lampo ‘au fond een “fatsoenlijke” Roelants’ was en dat Van
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Aken ‘vele mogelijkheden heeft, maar hij moet leeren zien - niet alleen “fatalistisch
voelen”. Er is nog te veel De Pillecyn in hem.’ Boon was wel bruikbaar, maar de
voormalige huisschilder moest zich volgens Rost dan wel bijscholen: ‘Boon. ja. ja.
Ook als criticus. Zijn wereldbeeld moet nog grooter worden maar zal grooter worden.
Omdat hij bij ons staat. Dus Boon en Daisne.’32
Een beslissing over de uitgave van Mijn kleine oorlog door Het Kompas/Veen
bleef intussen hangende. Rost had de Antwerpse uitgeverij inmiddels Boons
manuscript ter hand gesteld, maar hij was er allesbehalve gerust op. Blijkbaar
beschouwde hij dr. Kollár als een mogelijke spelbreker en hij waarschuwde Boon.
De laatste, olijk samenzwerend met Rost, schreef begin april: ‘Ik zal uw instrukties
in zake dat wonderbaar personage Dr. Kollar [sic] - toch niet iets in den aard van Dr.
Petiot zeker? - nauwkeurig opvolgen.’33 Rost was niet bij de pakken blijven neerzitten.
Op 13 april had hij een brief geschreven aan Johan van der Woude. ‘Kompas aarzelt’,
aldus Rost, ‘omdat [...] de tusschenteksten van Boon wat choqueerend en politiek
nogal fel zijn’. Omdat in de schoot van Het Kompas geen eensgezindheid bereikt
kon worden, had directeur Kollár besloten het manuscript maar door te sturen naar
zijn vrouw, die als directeur van Veen het beslissende woord zou krijgen in de zaak.
‘Hierbij heb ik jou assistentie noodig’, schreef Rost aan Van der Woude - en ten
teken van zijn ongerustheid onderstreepte hij ieder woord in de geciteerde zin. En
hij vervolgde: ‘Het is zoo godvergeten goed. Zoo'n oertalent. Een dagelijksch
aanhoudende stroom. Ik volg zijn ontwikkeling precies. Volgens mij is hij de grootste
kracht in Vlaanderen. Het zou jammer zijn, als ze zich die lieten ontgaan.’34 Pas op
21 mei ontving Rost een, geruststellend, antwoord van Veen-adviseur Van der Woude:
‘Dank je voor je brief over het manuscript Boon. Mevr. Kollár vond het goed; wij
zullen het wel uitgeven. Je zult er nog wel nader van hooren.’35
Vermoedelijk bereikte het bericht Amonines nog tijdens Boons verblijf aldaar, er
werd tenminste geen schrijven van Rost teruggevonden waarin hij de auteur van Mijn
kleine oorlog op de hoogte bracht van de hoopvolle tijding. Ook bleek Boon nog
altijd het volste vertrouwen te
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hebben in Rost, die hem moet hebben aangeraden om de conflicten met de Partij en
De Roode Vaan niet op de spits te drijven. In elk geval drukte het orgaan van de
Belgische communistische partij op 13 juni 1946 een bescheiden en niet
ondubbelzinnige autokritiek van Boon af. Kort voordien had de partij een interne
controlecommissie aangesteld om te waken over ‘Kunst en letteren’. Onder Boons
redacteurschap zou deze rubriek namelijk te ver zijn afgedwaald van de partijlijn.
Die aantijging werd door Boon in zijn autokritiek evenwel vertaald als zou hij ‘te
ver van het volk staan. Het is goed hieraan herinnerd te worden.’ Zo keerde Boon
een verwijt dat hoofdredacteur Bob Dubois hem geregeld maakte, handig tegen de
groep rond het tijdschrift Debat, die hem al maanden het vuur na aan de schenen
legde.
Boon besefte wel dat hij de politiek correcte, maar ook haast onleesbare bijdragen
van al die ultramarxistische would-be professoren niet uit ‘zijn’ rubriek kon blijven
weren. Maar tegelijk beriep hij zich op advies van ‘een groot man’, op de autoriteit
van Lenin en zelfs Stalin om zich te wapenen tegen de doctors K.K. Kakkemans van
deze wereld die het allemaal zoveel beter wisten dan de ongeschoolde volksschrijver
uit de fabrieksstad Aalst: ‘Iemand, een groot figuur in Vlaanderen en Nederland,
marxistisch geschoold en overtuigd kommunist, zei mij: “Als ge zinnens zijt in dien
zin een serie artikelen te schrijven, licht dan ook toe hoe Lenin bijvoorbeeld Tolstoj
heeft gezien. Alhoewel Tolstoj een grootgrondbezitter was, onderschatte Lenin zijn
waarde niet. En, straks verschijnen in boekvorm de legerorders van Stalin. Waarom
die niet bespreken, waarom niet wijzen op de orde en de strenge logika die de
uitspraken van Stalin kenmerken?”’36 Zo paste de eeuwige afbreker zich ogenschijnlijk
in en alles leek in gereedheid te verkeren voor de lancering van de communistische
romanschrijver Boon, auteur van Mijn kleine oorlog.
Waar het communistische ‘arrangeurke’ Rost evenwel geen rekening mee hield,
was de taaie weerstand tegen Boon en zijn ‘wilde’ proza vanwege de ‘oude’
Faun-redactie, met uitzondering dan van Paul van Keymeulen. Aan de laatste had
Guy Voets al op 20 mei 1946 categorisch bericht: ‘Opname van Boon: algemeen
neen.’37 Voets schreef mede
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Louis Paul Boon. (Foto Hans Roest; collectie Letterkundig Museum.)

namens Van Lishout, Broeckx, Lampo en Van Aken. Ook beide laatsten wilden
blijkbaar niet langer van doen hebben met de lastpak Boon, en daar was de
onverkwikkelijke rel rond de Staatsprijs 1946 wellicht niet vreemd aan.
In de zomer van 1946 leek Boon zelf aansluiting te zoeken bij Het Kompas, nu
hem op De Roode Vaan maar weer eens de wacht was aangezegd. Ditmaal was hij
zelfs bijna ontslagen en zonder de tussenkomst van zijn voormalig hoofdredacteur
en stadgenoot Bert van Hoorick was hij allang zonder inkomen gevallen. Tegen die
achtergrond reageerde hij op 8 en op 10 juli 1946 in De Roode Vaan op het laatste
nummer van De Faun of liever, hij vatte braaf de inhoud ervan samen.38
Begin juli 1946 zocht Boon eveneens meer contact met Nico Rost, die toch ook
moeilijkheden had met de Partij.39 Hij schreef onder meer een lange klaagbrief: ‘[...]
de geest op de R.[oode] V.[aan] is er eene die ieder initiatief den kop indrukt. Al wat
ik daar doe wordt beknibbeld en veroordeeld door nulliteiten waar men nog niet eens
kan een mep aan toedienen want men mept in de lucht of in het water.’40 Voorts
citeer-
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de Boon in de krant van 19 juli 1946 uitvoerig zijn goed geïnformeerde vriend. Rost
had op 7 juni over Die letzten Tage der Menschheit van Karl Kraus geschreven in
De Vrije Katheder, het Nederlandse tijdschrift voor scharlakenrode intellectuelen,
en het was alsof Boon eens wilde laten zien dat hij een goede en volgzame communist
was, die wel besefte dat hij best nog veel te leren had van iemand van Rosts formaat:
‘Gij leest alles, interesseert u aan alles, leeft met uw tijd en de menschen en de
problemen mee, in een woord, gij zijt in mijn oogen een beetje de ideale mensch’.41
Ondanks zijn ongebruikelijke inschikkelijkheid werd Boon eind juli 1946 toch uit
de redactie van De Roode Vaan verwijderd. Hij kon haast meteen aan de slag bij het
voormalige verzetsblad Front, het orgaan van het door communisten gedomineerde
Onafhankelijkheidsfront, waarvan hij al snel redactiesecretaris werd. Omstreeks
dezelfde tijd kwam ook een eind aan het bestaan van De Faun. Het Kompas had de
redactie op 24 juli 1946 laten weren geen toekomst meer te zien voor het blad. De
balsturige houding van de redacteuren was bij de verantwoordelijken van Veen niet
in goede aarde gevallen, ook al omdat van de Vlamingen steeds minder initiatief
uitging. Nu de Antwerpse socialistische uitgeverij Ontwikkeling hovendien in april
met het prestigieuze Nieuw Vlaams Tijdschrift op de markt was gekomen, dreigde
het aanbod van kopij helemaal te verschralen. Kollár, wiens geduld was opgebruikt,
schreef: ‘Er is [...] over 't algemeen bij De Faun-redacteuren, en bepaaldelijker nog
bij “de Gentsche Faunen” een groeiend gemis aan belangstelling te constateeren, die
nu het Nieuw Vlaamsch Tijdschrift verschenen is angstwekkende vormen aangenomen
heeft.’ Mede om die reden was op 28 april 1946 ook al de laatste aflevering
verschenen van het Manteau-weekblad Zondagspost. Van een uitgave van Boons
roman door Het Kompas bleek eveneens al snel geen sprake meer te zijn, en op 12
augustus 1946 tekende de auteur een contract voor Mijn kleine oorlog bij Manteau,
zijn vaste uitgever.
Het blijft onduidelijk waarom het uiteindelijk niet gekomen is tot een uitgave van
Mijn kleine oorlog door Het Kompas of Veen. De schrijver zelf heeft meermaals
gesuggereerd dat ‘men’ afknapte op het onfatsoen-
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lijke karakter van zijn boek: ‘Er stonden allerlei schuttingwoorden in, en er werd
gewoon over kak en pis geschreven, het stond vol vloeken, en het Vlaamse
lezerspubliek had hierdoor een stamp in de maag gekregen. Ze wilden zo'n boek niet
lezen, ze wilden zo'n boek niet kopen.’42
Die herinnering strookt met de hierboven geciteerde brief van Nico Rost waarin
Kollár ‘aarzelt’ en twee heren van Het Kompas lafheid wordt verweten: ‘[...] stel je
voor dat de literatuur zóó zou zijn, als zij wilden: louter Harsányi's, AM de Jong's
en Jan de Hartogh's!’43 Of refereert Boontje in zijn zogenaamde memoires wellicht
aan de aversie tegen zijn proza vanwege de Faun-ers? We hebben er al op gewezen
dat beide gegevens trouwens niet los staan van elkaar. Boons medewerking aan De
Faun moet voor Veen een extra argument geweest zijn, misschien zelfs een
noodzakelijke voorwaarde om Mijn kleine oorlog uit te geven. In de laatste hypothese
betekende de opgave door Veen van De Faun de doodsteek voor de plannen met
Mijn kleine oorlog, zelfs al had mevrouw Veen-Kollár intussen met de uitgave
ingestemd.
In feite was Boon dankzij Nico Rost in een fijn wespennest terechtgekomen.
Achteraf bezien vormde de opgave van De Faun de climax van een al langer
sluimerende ruzie in het Veen-Kompas-huishouden. Op 15 juni zou Johan van der
Woude op verzoek van de aandeelhoudersvergadering tijdelijk zijn aangesteld als
commissaris van Het Kompas, en blijkens een nogal cryptische brief van Rost aan
Van der Woude op 25 juni 1946 wilde het personeel in Antwerpen bovendien Kollár
graag kwijt. Uiteindelijk hield ‘Amsterdam’ grote schoonmaak.44 Als we Boontje in
De Kapellekensbaan (1953) mogen geloven, stelde men de auteur van Mijn kleine
oorlog in extremis nog een regeling voor, die echter niet voldeed: ‘[...] Een uitgeverij
vroeg of ge niets voor hen had, maar achteraf bleek het, dat men iets tegen het
ingezonden manuscript had...het stond vol van die, heu...enfin...maar zeer kordaat
weigerdet ge iets te schrappen of te veranderen [...] en ge schreeft hen terug: och
kom, geef dat manuscript maar terug. En plots had men geen bezwaar meer, dit en
dat...en men schermde met hoge woorden en onbegrijpelijke termen en men wou
dadelijk beginnen drukken...maar als ge verlangdet dat men eerst de financiële kwestie
in een contract zou vastleg-
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gen, zaagt ge dat men u een pater schilderen wou [...]: gedrukt op maar zoveel
exemplaren, en met een percent die haast niet te vernoemen was.’45 Veen had duidelijk
geen geld meer veil voor een literair avontuur in Vlaanderen. En behalve Boon, zou
ook Rost hier het slachtoffer van zijn geworden. In elk geval bedankte de uitgeverij
haar ‘adviseur’ voor de goede diensten.46
Eind 1946 zal Mijn kleine oorlog dan toch in druk gaan, in opdracht van de firma
Manteau maar mét Elsschots voor Het Kompas geschreven voorwoord. De roman
verschijnt ten slotte in het voorjaar van 1947, in een bescheiden oplage van 1000
exemplaren.47 Voor het fiasco met Het Kompas/Veen heeft Boon nooit Rost
aansprakelijk gesteld. Op 28 augustus 1946, meer dan twee weken dus na de
ondertekening van het contract met Manteau, is de schrijver zelfs nog met zijn gezin
en een groepje vrienden gaan kamperen in Amonines.48 Veel heeft hij Rost toen niet
gezien, maar zijn weduwe, Jeanneke Boon, herinnert zich wel dat beide mannen op
een dag samen gingen wandelen en daarbij kennelijk geen gezelschap konden
gebruiken.49 Achteraf blijkt Boon alleen nog maar in Rosts achting te zijn gestegen.
In een brief aan Johan van der Woude steekt deze nogmaals de loftrompet van de
kleine schrijver: ‘Momenteel kampeert L.P. Boon hier met eenige Aalstenaren - hij
blijft voor mij de talentvolste’.50
In de loop van 1948 verkoelde evenwel de relatie tussen Boon en Rost. Boon had
inmiddels zijn ontslag gegeven als redactiesecretaris van Front. De cultuurrubriek
‘Het Geestesleven’ wilde hij echter graag blijven redigeren. Voorts zou hij wat geld
proberen bij te verdienen als stukjesschrijver, in de hoop zo snel mogelijk elders
onder de pannen te raken. Net als onder anderen zijn goede vriend Herman
Uyttersprot, zou Rost het Boon kwalijk hebben genomen dat hij als communist zijn
medewerking verleende aan socialistische bladen als Parool, Volksgazet en Vooruit.
De schrijver van Mijn kleine oorlog reageerde gekrenkt op die kritiek. Helemaal
furieus werd hij toen hem ter ore kwam dat Rost zich te zijner koste had willen
ingraven in Front. In zijn ‘illegale roman’ over de Kapellekensbaan voerde hij zijn
verraderlijke mentor op als Bromme Bast, in een stukje dat uiteindelijk De
Kapellekensbaan (1953)

Jaarboek Letterkundig Museum 10

133

Portret van Nico Rost door Christiaan de Moor, 1929, houtskool. (Collectie Letterkundig Museum.)

of Zomer te Ter-Muren (1956) niet zou halen. We citeren uit het manuscript dat
berust in het Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven te Antwerpen: ‘[...]
welnu en bromme bast schreef slechts ontboezemende brieven naar uw johan janssens,
dat zijn hoekjes in de ultraroze bladen ongelooflijk excellent uitstekend Prachtig
waren...En hij stuurde ook al eens een bijdrage in, gratis voor niets,...en almeteens
werd hij zogezegd lastig omdat johan janssens niet uitsluitend voor de ultraroze
bladen, doch ook voor de rozerode bladen schreef, en hij staakte zijn briefwisseling
met uw johan janssens, en hij ging de hoofdredacteur opzoeken en vroeg of hij het
geestesleven mocht doen, in de plaats van johan janssens, en voor het loon van johan
janssens.’51
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Bijlage: correspondentie Louis Paul Boon-Nico Rost52
1 Brief, begin april 1946
Beste Nico,
Ik heb de doorslag van De Ridder's woord-vooraf ontvangen.53 Het dubbel heeft
hij reeds naar de uitgeverij gestuurd. Hebt u hem ook gevraagd om eveneens het
manuscript naar hen te zenden?
Ik zal uw instrukties in zake dat wonderbaar personage Dr. Kollar - toch niet iets
in den aard van Dr. Petiot zeker? - nauwkeurig opvolgen.54
Beste groeten - ook van mijn vrouw die verlangend is om eens een week-end te
Amonines door te brengen.55 Ik ook, helaas waar haal ik eveneens den tijd...en het
geld voor de spoorkaartjes.
Hartelijke groeten aan mevrouw Rost.
Louis P. Boon

2 Brief, ongedateerd
Beste Nico,
Van invloed gesproken, ik weet niet van wien ik allemaal invloed heb. Misschien
wel van Zille, ik heb Zille gezien toen ik een jaar of zeventien was. (hebt gij de
Zille-film gezien?) en dat kan een diepen blijvenden indruk op mij gemaakt hebben
- Vergeet echter niet dat ik uit een haast eendere omgeving kom - En tenslotte bekreun
ik er mij niet om, ik schrijf maar lijk ik het peins.56 Het verdomde van die reportages
is echter dat het veel te vlug moet gaan, en dat het dit en dat het dat...de reportage
die ik voor mezelf geschreven heb is nog duizendmaal beter, maar enfin...57 Ik noteer
altijd van die dingen die mij persoonlijk een wereld, de wereld openbaren, maar ik
durf die niet goed in een dagblad geven, ik vrees dat men het niet op de juiste manier
begrijpen zou, en...ik laat het dan maar weg.
Nu wij echter toch over reportages bezig zijn, is het mogelijk om ginder bij u het
een of ander te brouwen?
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bijvoorbeeld
a. Tehuizen voor repatrieering
b. wederopbouw (Von Rundstedt-offensief)
c. smokkel aan de Duitsche grens
d. politieke mentaliteit Duitsch gebied (Eupen-Malmedy)
of iets anders dat gij denkt te gebruiken?
Ik zou graag voor enkele dagen bij u komen, en daar dan wat van maken, op zoo
een manier wordt mijn reis betaald. Schrijf mij daarover ten spoedigste. Wij kunnen
dan naar Zille eens kijken, maar...ik begin den laatsten tijd meer van George Grosz
te houden.58
uw Louis

3 Brief, poststempel 14 mei 1946
Beste Nico
Ik zou, als het voor u geschikt is, Maandag komen.59 Doe geen speciale moeite,
ik zal u wel vinden.
uw Louis

4 Brief, ongedateerd, ná 7 juli 1946
Beste Nico,
Ge weet dat ik niet bijster veel van brieven schrijven hou, nadat een metser heel
den dag op de stelling gestaan heeft gaat hij in den avond niet aan zijn eigen huis
een stalletje bouwen. Vandaag heb ik echter niet veel lust om te werken - wat een
zeldzaamheid is - en ga ik trachten u eindelijk een en ander mede te deelen. De
reportage hebt ge misschien gezien, als ge ondertusschen het dagblad niet hebt
opgezegd, wat geen wonder zou zijn, deze reportage kon beter zijn, ik had er onze
gesprekken willen in verwerken, over kunst en gemeenschap, over Dachau en uw
boek, over uw vrienden uit Mexico, over het verhaal van Mevrouwtje, dat mij vervolgt
en steeds dringender smeekt: schrijf mij.60 Maar ik kon het er niet in verwerken, de
geest op de R.V. is er eene die ieder initiatief den kop indrukt. Al wat ik daar doe
wordt beknibbeld en

Jaarboek Letterkundig Museum 10

136
veroordeeld door nulliteiten waar men nog niet eens kan een mep aan toedienen want
men mept in de lucht of in het water. Door hun onmacht, door hun onverstand gaat
de R.V. den dieperik in, en iederen dag houdt men bij de stervende vergadering. Al
wat aan het dagblad verkeerd is blijft en verergert, en al wat goed is tot nog toe wordt
afgebroken ‘want het dagblad gaat achteruit, zeggen die heeren, en wij moeten
ingrijpen’. Ik weet niet of ge de filmrubriek volgdet maar die was prima, nu is ook
die naar de vaantjes. En de historie met den jongen (een duitsche emigrant die hier
heel den oorlog heeft verstopt gezeten en honger geleden) deze historie is zóó
onverkwikkelijk dat ik ze nog niet eens aan mezelf durf vertellen. Hij schreef de
filmpagina en hij was werkelijk een uitgelezene daarvoor, maar de Belgische
kommunisten oordeelen er anders over. Ook kunst en letteren is reeds voor de drie
vierden naar de vaantjes. En tot apotheose: er werd een van die vergaderingen besloten
zich nogmaals van twee medewerkers te ontdoen, de minst belangrijke, iemand van
de sportredaktie, en...Boontje. ‘want kunst en letteren is toch niet goed, en daarbij,
niemand leest het’. Nu heeft Van Hoorick daar verzet tegen ingebracht, omwille van
het prestige en wil men mij terug op andere voorwaarden laten medewerken, betalen
per regel, het is te zeggen heeft men veel zaad in het bakje, mij eens iets extra laten
schrijven, heeft men weinig, Boontje bedanken. Maar met één ding houdt men geen
rekening: hoe ik daarmee een afschuw begin te krijgen voor heel die R.V. (begin te
krijgen zeg ik, maar ge begrijpt dat het zóó erg wordt dat ik het niet meer kan
verzwijgen) en als ik mij voor het artikelenschrijven zet - dat toch niet goed zal zijn,
en dat toch tot in het oneindige zal beknibbeld worden - ik veel meer lust voel om
buiten tegen den muur te staan kotsen...
Hoe is het met u? Masereel's Zon is voorbij, en ik heb den Reinaert ingestudeerd langs alle kanten
en zijden, om hem dan op mijn manier te herwerken en den kleinen man te laten van
genieten.61 Ik herzie onze heele literatuur - en het is een reuzenwerk - zooals gij mij
den raad hebt gegeven. Maar al deze arbeid wordt niet geteld.
Wat de zaak met de twee heropbouwers aangaat, ik heb bij dr. Schot-
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te een blauwe scheen geloopen. Ook hij had in de partij juist den laatsten druppel
ontvangen die zijn glaasje deed overloopen en op dat ongelukkige moment belde ik
bij hem aan. Hij zag in mij niet Boontje, maar wel de partij, en...hij wierp mij buiten.62
Ik: Kunt ge mij dan niet zeggen, dr. Schotte, als mensch, als vriend die zich aan
uw lotgevallen interesseert wat de reden is van uw houding tegenover de partij?
Hij: Ge zijt jong, ge zijt intelligent zie en hoor.
Ik: Hoe kan ik hooren als gij mij niets zeggen wilt?
Hij: Niet bij mij maar op het centrum hebt ge te zien en te hooren.
Ge ziet dus, over heel de lijn geen al te prettig nieuws.
Die zonnige en gelukkige dagen daar bij u en bij mevrouwtje zijn nog een hoogtepunt,
een bergtop, dien ik, terugkijkend naar wat voorbij is, altijd met vreugde en ontroering
zal terugzien. Ik ben geen leider. Gij zijt dat wel. O hoe zou het veranderen moest
iemand van uw formaat de leiding van het blad in handen hebben, en met wat een
vreugde zou ik dan medewerken! Nu niet, ik walg, mijn pen weigert te schrijven als
ik aan het dagblad denk.
Geef Mevrouwtje wegens Boontje een dikke dikke kus, en zeg haar dat Boontje
ongelooflijk veel van haar houdt.
Dag beste Nico, dag Mevrouwtje
Louis P. Boon
P.S. Nico, zeg niemand van dat alles iets. Of publiceer deze brief nooit. Maar uit den
diepten roep ik tot u: moest ge toevallig van iemand vernemen dat hij een personage
zoekt lijk ik (iemand die schrijft en schrijft en daar wat wil voor betaald worden - of
zelfs een ander baantje, om het even wat) denk dan aan mij.
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5 Brief, juli 1946
Aalst juli 1946
Beste Nico,
Zeker, ik heb uw eerste dikke brief ontvangen, en nu ook deze laatste.63 En het is
even zeker dat ik er nog niet op geantwoord heb. Waarom? Eerst en vooral omdat
zij mij te erg ontroerden, en ik schrijf niet gauw in briefvorm over mijne ontroeringen,
ik spaar die voor mijn werk. En dan is er nog iets anders, ik voel mij in uwe omgeving
- sta mij toe een brief van u als een deel van uwe omgeving te beschouwen - altijd
zoo kleintjes. Gij leest alles, interesseert u aan alles, leeft met uw tijd en de menschen
en de problemen mee, in een woord, gij zijt in mijn oogen een beetje de ideale mensch
- dit is geen compliment - En dan is er nog een derde reden mijner stilzwijgendheid,
de meest kiesche: gij zegt in uw brief dat ik maar mijn nood klagen moet, of zoo, en
dat was ik juist van plan. Maar nu kan ik dat niet meer. Tenware ik u alles vertelde,
zoomaar, op voorwaarde dat gij op geen enkele manier voor mij in de bres springt
(indien gij dit toch zoudt doen, zou ik u gaan haten, dat is zeer lelijk van mij, maar
ik kan er niet aan doen). Nu de kwestie van Van Den Vos Reinaarde. Ik was zinnens,
zooals ik dat met ‘Masereel's Zon’, en ‘het meisje op de bank’, gedaan heb, om
Reinaart in mijn taal om te werken, voor iedereen klaar en duidelijk verstaanbaar,
geestig, ironisch, en met verwijzingen naar dezen tijd.64 Ik zou daar ‘hoekjes’ van
gemaakt hebben. Nu kwam ik op de redaktie met drie dezer hoekjes toe Donkere
tijd, Parodie, en Willem, zijnde de inleiding, om daarna den Reinaert zélf te geven.65
Deze hoekjes stonden hen echter niet aan - Masereel's Zon had iedereen verveeld,
en nu weer iets in dien aard, neen neen - En dan, de atoombom - er moesten
besparingen gedaan worden, iemand van de sport werd ontslagen, en samen met hem
werd Boontje ook ontslagen. Nu, ik kon er slechts dit van zeggen: spijtig voor het
blad, spijtig voor het blad van den communistischen werkman. Maar de zaak van
mijn kant uit bekeken (of de zaak bekeken van den kant mijner vrouw, die praktisch
is): boeken worden er niet verkocht, Manteau liet juist denzelfden dag weten dat de
betalingen moesten
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gestaakt worden, voorloopig, de R.V. gaf me mijn ontslag, als communist had ik
veel deuren voor mijn neus zien toeduwen.66 En nu, alsof het zoo moest zijn, ik had
juist over mijn confrater en, en meer nog, mijn broeder, geschreven: Zetternam romanschrijver en gevelschilder - en zie, daar sta ik in hetzelfde geval: Boontje
schildert overdag gevels en schrijft 's avonds aan Madame Odile - dat een prachtwerk
wordt, o Nico, ik zal u eens de deelen sturen die af zijn, reeds over de 300 dichtgetijpte
bladzijden - Ik bevind me bij dezen toestand best.67 En kom nu alstublieft niet af met,
‘ge kunt artikels schrijven’, laat me maar een tijd dakgoten schilderen en savonds
schrijven, dat zal me goed doen. En wat gij dan verder voor mij doen kunt? Goede
beste Nico, mij af en toe een briefje schrijven en zeggen dat mijn werk goed is, dat
geeft me moed, want ik ben zoo een kleine bange twijfelaar over al die dingen die
ik geschreven heb.
En dan, Thijs is goed, hij is een brave intelligente opperbeste kerel, maar hij is
wat aarde-ontheven, en...och godomme, wat zit ik eigenlijk te leuteren?68 De menschen
zijn allen goed, Nico, ik heb nog maar weinig slechte menschen ontmoet. Maar allen
samen zijn zij iets dat traag en lomp is, en waar ge wanhopig tegen worstelt. Dat
komt wel, zeker, maar het is zoo moeilijk iederen dag stroomopwaarts te roeien.
Groet Edith van mijn kant, groet allen ginder, de postbode en de sjampetter, de
lachende christus, het meisje met de schort, de bron ginder in het bosch, de steen
met de ééne gesneuvelde, alles alles.
uw Boontje
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6 Brief, 4 augustus 1946
Aalst, 4 Aug. 46
Beste Rost,
Front, het orgaan van O.F.F.I., heeft me gevraagd om wat leiding te geven aan hun
pagina van het geestesleven.69 Is het niet mogelijk om mij hierin wat raad te geven?
Graag zou ik van u de adressen hebben der Hollandsche bladen - partijblad, Vrije
Katheder, enz. - om me wat op de hoogte te houden.70
Ook andere schitterende ideeen ontvang ik met open geest.
uw Boontje

7 Brief, 23 augustus 1946
Aalst 23 augst 36
Beste Nico
Stel u voor dat men Boontje, met zijn moeë en naar rust verlangende beenen, op
kamping wil meelokken. Dit omdat ik nu eens eindelijk...wat rusten moet...zegt men.
Maar eigenlijk zal het wel zijn omdat mijn vriend nr I, een beetje een zenuwinzinking
heeft, en niet graag alleen op kamping gaat; en omdat mijn vriend nr 2 eens met zijn
liefje wil ergens ver weg zijn en tevens wil weten of ze hem nu trouwen zal, ja dan
neen; en omdat mijn vrouw, die er 31 is, zich eigenlijk maar 13 voelt. Men heeft
voorgesteld Luxemburg als terrein der expeditie te nemen. Goed, dan kunnen ze
ergens in den omtrek van Amonines hun tenten opslaan en kan ik met u ondertusschen
eens heerlijk babbelen. Hebt u daar eenig bezwaar tegen? Zoo neen, dan is het best
mogelijk dat ge mij woensdag den 28sten aan uw deur hoort aankloppen, om die
gekke lui aan stroo te helpen. Stroo voor, laat kijken, 3 man, 2 vrouwen, en 2 kinderen.
Dat is al, geloof ik, tenware het regende dat het goot, dan zouden ze ergens bij de
boeren moeten onderkruipen.71
uw Boontje
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Ik zou zeggen ‘groet Edith’, maar ik zal het liever zelf doen.
Ik heb u veel te vertellen, en breng ook Madame Odile - mijn meesterwerk - mee.
(dit is geen grapje, maar heilige ernst) Wat zoudt ge denken van eens een avond uit
Madame Odile voor te lezen? Om u dan te wreken kunt ge gerust uit Goethe in
Dachau voorlezen, den avond daarna.72
Louis P. Boon

8 Brief, ongedateerd - oktober 1947
Beste Rost,
In een plotse opwelling van dankbaarheid om het mij toegezonden artikeltje van
uw vriend Hoornik, deze verdere uiteenzetting van de toestand:73
daar mijn maag mij weer parten speelt - en waarom het verzwijgen, ook mijn
eeuwige onrust plus mijn weerzin om aan een ‘bureau’ te hangen gekluisterd - ben
ik...voorlopig...thuis gebleven van Front en is Thijs als redactiesecretaris in mijn
plaats gekomen. Daarmee heeft hij dus een gemakkelijker betrekking dan vroeger,
aan hetzelfde loon. Wat mijn nietig persoontje betreft - dit alles maar bij manier van
spreken, want eigenlijk voel ik mij een hele piet - stel ik aan Gerlo voor om aan een
kleiner loon het Geestesleven te blijven verzorgen, en zoek ik elders nog een
bijverdienste.74 Ik heb b.v.b. stof om jaren en jaren ‘hoekjes’ te verzorgen, om dit en
om dat...eilaas, nergens wil men van mijn proza weten en moet ik brave dingetjes
blijven schrijven (ook Van Kampen heeft bezwaar tegen Madame Odile).75 Nu zijn
er onderhandelingen met de ‘groene’ om een wekelijks opstel te schrijven, maar ook
daar zegt men ‘oeioei’ als ze mijn spullen lezen.76 De partij zelf is nog preutser dan
een onderpaster (ik lees dan ook nog van George Grosz dat de partij van zijn
tekeningen benauwd was) De socialisten doen voorstellen.77 Onze troepen trekken
zich op hun stellingen terug. Verder nieuws volgt.
Boontje
P.S. En waar blijft uw oordeel over madame odile???
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Foto genomen in Amonines. Vinr: Louis Paul Boon, Nico Rost, Alfons Wouters, Jeanneke Boon,
Jo Boon, Lucette en Ben Cami. (Foto copyright Erven Boon.)

Eindnoten:
1 Nico Rost aan Herman Thiery, 20 februari 1946 (AMVC, Antwerpen). Fréderique Thiery, het
op 11 december 1945 geboren dochtertje van Herman Thiery en Polly van Dijck, overleed op
2 februari 1946 aan wiegendood.
2 Nico Rost aan Herman Thiery, 20 februari 1946 (AMVC, Antwerpen). Over Roelants' optreden
tijdens de bezetting, de positie van Herman Thiery in het literaire veld en Thierys relatie met
Nico Rost valt meer te lezen in de uitgebreide versie van deze bijdrage die te vinden zal zijn
op het e-zine In de Steigers (www.booncentrum.be)
3 Nico Rost aan Herman Thiery, 20 februari 1946 (AMVC, Antwerpen).
4 Nico Rost aan Herman Thiery, 20 februari 1946 (AMVC, Antwerpen).
5 Zie ook L. Simons, Geschiedenis van de uitgeverij in Vlaanderen. II. De twintigste eeuw, Tielt
1987, p. 115-121.
6 Kort overzicht van de geschiedenis van L.J. Veen's Uitgeversmaatschappij N.V. Amsterdam
1887 I maart 1947 met fondscatalogus en lijst van uitgaven in voorbereiding, Amsterdam
[1947], p. 18.
7 Zie onder meer een fondscatalogus van Het Kompas en voorts K. de Ceulener, Korneel Goossens
en uitgeverij Het Kompas, Leuven 1984 (ongepubliceerde licentiaatsverhandeling, KU Leuven).
8 Mevrouw van Breda-De Vries werd bij belangrijke financiële transacties geassisteerd door
Sandor Somogyi en Aart van Breda. Vanaf januari 1945 zetelden in de beheerraad van Het
Kompas Kálmán Kollár, Maria Theresia Veen, de Mechelse industrieel Prosper Scherps en
Jozef van Kerckhove, een eveneens in Mechelen residerende bankier, die optrad als commissaris.
Op een aandeelhoudersvergadering van 20 juli 1944 werd de naam Het Kompas gewijzigd in
Uitgeverij Pantheon (Editions Panthéon) Pantheon Press. Voor de bellettristische productie
handhaafde men evenwel de oude handelsnaam.
9 Sedert 31 januari 1929, met een gedwongen onderbreking tijdens de bezetting, publiceerde
Raymond Herreman onder het pseudoniem Boekuil wekelijks een korte bijdrage over literatuur
in het Gentse socialistische dagblad Vooruit.
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10 P. van Keymeulen, ‘Wij jongeren...’, in De Faun 1 (1945) 1 (januari), p. 1-3. (Zie Jos Joosten,
Feit en tussenkomst. Geschiedenis en opvattingen van Tijd en Mens (1949-1955), Nijmegen
1996, p.76-77.)
11 André Duflou aan Paul van Keymeulen, 10 januari 1945 (particuliere collectie).
12 R. Herreman, ‘De Vlaamsche roman in bloei. Het jonge geslacht’, in Zondagspost 8 januari
1945, p.3.
13 E. Parez, ‘Louis-Paul Boon Kantteekeningen bij een debuut’, in De Faun 1 (1945) 3 (februari),
p. 27-28.
14 André Duflou aan Paul van Keymeulen, I februari 1945 (particuliere collectie).
15 Rogghé en Rost waren beiden voor de oorlog medewerker geweest aan het katern ‘Het
Geestesleven’ van Vooruit. Vermoedelijk op verzoek van CPN-leider Alex de Leeuw, zijn
politieke mentor, had de Groningse antifascist zich in 1933 ingegraven in dit orgaan van de
Belgische Werkliedenpartij. (Zie Hans Olink, Nico Rost. De man die van Duitsland hield,
Amsterdam 1997, p.69-73.)
16 Zie Joosten, Feit en tussenkomst (noot 10), p.139-140.
17 Begin 1943 had Roelants een drietal beschouwingen ‘Over kritische normen’ gepubliceerd in
Het Vlaamsche Land, een populistisch dagblad van rechtskatholieke strekking dat vanaf de
zomer van 1941 onder leiding stond van Herman Oosterwijk en gedurig balanceerde op de rand
van accommodatie en collaboratie.
18 Guy Voets aan Paul van Keymeulen, 23 februari 1946 (particuliere collectie). Vreemd is
overigens wel dat Voets nadien gewoon bijdragen bleef leveren aan De Faun.
19 André Duflou aan Paul van Keymeulen, 23 maart 1946 (particuliere collectie).
20 Met de hulp van Johan Daisne had Rost in 1939 een vergeefse poging ondernomen om, onder
pseudoniem, bijdragen te leveren aan het mede door Manteau uitgegeven Vlaams-Hollandse
jongerentijdschrift Werk. Tijdens de bezetting probeerde hij zich als gelegenheidsmedewerker
bij de Brussels firma in te nestelen. (Zie E. Bruinsma, ‘Uitgeverij Manteau en het
jongerentijdschrift Werk’, in: ZL 1 (2001) 0 (april), p. 12-27 en Greta Seghers, Het eigenzinnige
leven van Angèle Manteau, Amsterdam 1992, p. 80, 108 en 115.)
21 Zie Kris Humbeeck, Onder de giftige rook van Chipka. Louis Paul Boon en de fabrieksstad
Aalst, Gent/Amsterdam 1999, p. 128-139.
22 N. Rost, ‘Nieuw Vlaamsch proza (Lampo-Van Aken-Daisne-Boon)’, in Critisch Bulletin 13
(1946) 2 (februari), p. 58-59.
23 Nico Rost aan Herman Thiery, 20 februari 1946 (AMVC, Antwerpen).
24 Brief van maart 1946, in Willem Elsschot, Brieven (ed. Vic. van de Reijt & Lidewijde Paris),
Amsterdam 1993, p. 589.
25 Notities interview Ernst Bruinsma & Kris Humbeeck met Paul Van Keymeulen, 24 april 1996.
Zie voorts ook brief Paul van Keymeulen aan Ernst Bruinsma e.a., 26 april 1996 en ongedateerde
brief Paul van Keymeulen aan Koen Haagdorens (L.P. Boon-documentatiecentrum, Antwerpen).
26 Johan van der Woude aan Jan L. Broeckx, 28 maart 1946 (particuliere collectie); zie ook Pliet
van Lishout aan Guy Voets. I april 1946 (particuliere collectie).
27 Johan van der Woude aan J.L. Broeckx, 28 maart 1946 (particuliere collectie).
28 Zie Kris Humbeeck, ‘Voorwoord’, in L.P. Boon, Het literatuur- en kunstkritische werk. IV.I.
‘Vooruit’ (ed. Kris Humbeeck e.a.), Antwerpen, 1995, p.v-xxi.
29 Johan Daisne, ‘Als een Boon in een brouwketel...’: ‘En tucht, en meer dan tucht (met name een
bewijs van een wezenlijk hoge levensovertuiging en wereldbeschouwing) noem ik het, al dat
gooien met stinkbommetjes, al dat klein-westerse nihilisme achterwege te laten, wanneer men
de eer geniet in een krant te schrijven, die aanleunt bij een eeuwenlang werk, waarvan de eerste
steen werd gelegd door een lemand die leerde: Bemin elkander als broeders. [...] “Boon weet
dat hij een doodgewone werkjongen is” zegt onze held van zichzelf. Mooi, maar 't komt me
voor dat Boon zich daarop wat al te graag laat voorstaan.’ (AMVC, Antwerpen).
30 In Mijn kleine oorlog, Brussel [1947], p. 101: ‘en het verhaal van nico rost, met zijn doek over
zijn kop om zijn zweeren te bedekken, over dachau waar ze een lijk-met-een-pul-in-de-hand
voortduwden en in de rij lieten mee aanschuiven om wat meer soep te hebben’.
31 Brief 4 van de hierna gepubliceerde correspondentie tussen Rost en Boon.
32 Nico Rost aan Herman Thiery, 20 mei 1946 (AMVC, Antwerpen).
33 Brief I.
34 Nico Rost aan Johan van der Woude, 13 april 1946 (Rijksarchief Gelderland, Arnhem).
35 Johan van der Woude aan Nico Rost, 21 mei 1946. (Rijksarchief Gelderland, Arnhem)
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36 Louis Paul Boon, Het literatuur- en kunstkritische werk I. ‘De roode vaan’ (ed. Dirk de Geest
e.a.), Antwerpen, 1994, p. 345.
37 Guy Voets aan Paul van Keymeulen, 20 mei 1946 (particuliere collectie).
38 Het literatuur- en kunstkritische werk I. ‘De roode vaan’ (noot 36), p. 373-376.
39 Vanaf januari 1942 was Rost naar eigen zeggen actief in de verzetsbeweging
Onafhankelijkheidsfront (OF). Vermoedelijk op eigen initiatief, waardoor hij zijn OF-kameraden
in groot gevaar bracht, stelde hij enkele bloemlezingen samen voor de verdachte uitgeverij De
Lage Landen. Zijn eigengereide optreden kwam hem na de oorlog op zware kritiek te staan van
de partij. (Zie ook Olink, Nico Rost (noot 15), p. 69-73, 110-116.
40 Brief 4.
41 Brief 5. (Zie ook: Het literatuur- en kunstkritische werk I. ‘De roode vaan’ (noot 36), p. 387-388.
42 Louis Paul Boon, Memoires van Boontje (ed. Jos Muyres & Bert Vanheste), Amsterdam 1988,
p. 47.
43 Nico Rost aan Johan van der Woude, 13 april 1946 (Rijksarchief Gelderland, Arnhem).
44 Op een aandeelhoudersvergadering van 9 november 1946 werd ontslagnemend beheerder Maria
Theresia Kollár-Veen vervangen door de hoogleraar Jan Broeckx. De bankier Jozef van
Kerckhove die als commissaris optrad, werd vervangen door de uitgever Lambertus-Jacobus
Veen. Johan van der Woude werd nu officieel als medebeheerder aangesteld. Veen en Van der
Woude beschikten samen over 22 aandelen, twee meer dan Scherps en Van Kerckhove. Kollár
hield nog slechts 5 aandelen over.
45 Louis Paul Boon, De Kapellekensbaan, of de 1ste illegale roman van Boontje (ed. Kris Humbeeck
46
47
48
49
50
51

52
53

54
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56

& Bart Vanegeren), Amsterdam-Antwerpen, 199425, p. 176.
Nico Rost aan F.V. Toussaint, 14 april 1947 (AMVC, Antwerpen).
Contract tussen A. Manteau & L.P. Boon voor Mijn kleine oorlog, 12 augustus 1946 (particuliere
collectie).
Brief 7.
Diverse interviews van Kris Humbeeck met Jeanneke Boon-De Wolf (L.P.
Boon-documentatiecentrum, Antwerpen).
Nico Rost aan Johan van der Woude, ongedateerd (Rijksarchief Gelderland, Arnhem).
Deze tekst maakt deel uit van het door het Max Wildiersfonds (FWO) gepatroneerde onderzoek
‘Het uitgevershuis A. Manteau en het literaire veld in Vlaanderen (1938-1955)’. Met dank aan
Sjoerd van Faassen, Maaike Floor, Paul van Keymeulen, Bart Nuyens, Hans Olink, Ludo
Simons, Jan Stuyck en Johan Vanhecke.
De brieven bevinden zich allemaal in de ongeordende nalatenschap van Nico Rost,
Universiteitsbibliotheek Leiden.
Zie Elsschot, Brieven (noot 24), p. 589. In maart 1946 schreef Boon aan Elsschot dat hij was
benaderd door Nico Rost om Mijn kleine oorlog, dat van 24 december 1944 tot en met 12
augustus 1945 als feuilleton was verschenen in het door de firma Manteau uitgegeven weekblad
Zondagspost, bij de Antwerpse uitgeverij Het Kompas te laten verschijnen: ‘Maar hij vraagt of
ik u wil vragen een voorwoord te schrijven - kwestie van den verkoop in Nederland - (vergeeft
ge mij mijn openhartigheid?).’ Op 1 april 1946 stuurde Elsschot zijn voorwoord naar Boon toe
en die bedankte hem in een brief van 2 april 1946.
De Hongaar dr. Kálmán Kollár was getrouwd met Maria Theresia Veen, directeur van de in
Amsterdam gevestigde uitgeverij Veen. Op 20 februari 1943 werd Kollár, als vertegenwoordiger
van de firma Veen, lid van de beheerraad van Het Kompas. Hij bezat op dat moment precies
de helft van alle aandelen. Dr. Petiot was een soort tweede Landru. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog liet hij in zijn huis in de Parijse Rue Lessueur joodse burgers een tijdje
onderduiken, alvorens ze naar veiliger oorden zouden worden gesmokkeld. De meesten bleken
na de bevrijding, letterlijk, in rook te zijn opgegaan. Een dertigtal mensen zou de niet te peilen
Dr. Petiot hebben vermoord. Hij werd na een drie weken durend proces terechtgesteld op 25
mei 1946. Voor Boon en Petiot, zie: Boon, Het literatuur- en kunstkritische werk I (noot 36),
p. 236-237.
Toen Rost in 1945 terugkeerde uit Dachau, mocht hij op kosten van de Brusselse gemeente
Elsene met zijn vrouw Edith op adem komen in een hotel in de Ardennen, in het afgelegen
dorpje Amonines. Rost zou er uiteindelijk enige jaren blijven wonen, tot zijn vertrek naar de
DDR in 1949.
Bedoeld is Die Verrufenen (1925) van Gerhard Lamprecht. Over die ‘Zillefilm’ en de kunstenaar
Heinrich Zille schreef Boon in het communistische dagblad De Roode Vaan op 19 en 20-21
oktober 1945. (Zie: Boon, Het literatuur- en kunstkritische werk I (noot 36), p. 19-22.)
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57 Boon schreef verscheidene reportages voor De Roode Vaan. De eerste, over een rondreis door
Nederland voor Vlaamse schrijvers en journalisten, verscheen in december 1945. In deze brief
wordt vermoedelijk gerefereerd aan de reportage ‘Aan de kust zonder naar de zee te kijken’,
die in de eerste helft van mei 1946 in de communistische partijkrant is gepubliceerd.
58 Over Grosz zou Boon het artikel ‘George Grosz, een zeldzame Pruis’ schrijven, dat op 21
september 1947 in de voormalige verzetskrant Front werd gepubliceerd. (Zie: Boon, Het
literatuur- en kunstkritische werk II. ‘Front’ (ed. Ernst Bruinsma e.a.), Antwerpen, 1994, p.
151-157.)
59 Maandag 20 mei 1946.
60 De reportage ‘Hij was een zwarte’ verscheen in De Roode Vaan in acht afleveringen van 22-23
juni tot en met 6-7 juli 1946.
61 De reeks teksten bij De zon van Masereel verscheen in De Roode Vaan van 17 mei tot en met
2 juli 1946. Zie ook: Bart Nuyens, ‘Nawoord’, in Louis Paul Boon & Frans Masereel, De zon,
Antwerpen 2001. Van Boons bewerking van de ‘Reinaert’ verscheen in De Roode Vaan alleen
de aflevering ‘Donkere tijd’, op 11 juli 1946.
62 Op 23 mei 1946 verscheen in De Roode Vaan de bijdrage ‘Bitterheid’, een poëtische overpeinzing
bij de tweede houtsnede van Masereels De zon. Daags na deze publicatie ontving Boon een
drie pagina's lange brief van zijn partijgenoot André Schotte, de in Geraardsbergen en omstreken
bekende ‘dokter der armen’ die op 17 februari 1946 de communistische senaatslijst had
getrokken, maar niet was verkozen. Schotte, bij wie de moeder van ‘kameraad’ Boon toen juist
in behandeling was, had zich flink geërgerd aan diens vrij pathetische bespiegelingen bij
Masereel. Hij diagnosticeerde Boontjes bitterheid als een gefrustreerd idealisme dat de ware
communist niet sierde. (Zie Humbeeck, Onder de giftige rook van Chipka (noot 21), p. 139-140.
63 Deze brieven van Rost zijn niet teruggevonden in de nalatenschap van Boon.
64 ‘Het meisje op de bank’ verscheen medio februari, onder een andere titel, in enkele afleveringen
in De Roode Vaan. De bijdragen werden door Boon gepresenteerd als een door het personage
Treezeken Peerlamoer vervaardigde vertaling van een Frans dagboek. In werkelijkheid betrof
het een aantal - inderdaad Franstalige - notities van een onbekend Brussels meisje, die Boon in
1946 ter hand waren gesteld door zijn vriend Frans Beeckman. Een meer uitvoerige versie van
zijn bewerking zou in 1947 onder de titel ‘Als Jezus terugkomt tussen ons’ verschijnen in het
socialistisch weekblad Parool en hernomen worden in Boontje's reservaat 3, Amsterdam, 1955,
p. 7-20.
65 De drie stukjes verschenen uiteindelijk in Front op respectievelijk 25 augustus, 1 september en
8 september 1946 onder de titels ‘Donkere tijd’, ‘Parodie’, en ‘De zoveelste’.
66 Deze brief van Boons eerste uitgever is niet teruggevonden. Inderdaad kreeg Boon, blijkens
een schrijven van 21 januari 1946 van Manteau, een maandelijks voorschot op zijn honorarium
van 1500 frank per maand. Manteau deed Boon dit voorstel omdat ze de hoop koesterde dat ze
Boon in hogere oplagen zou kunnen gaan uitgeven, eens wanneer de markt in Nederland open
zou komen te liggen. De importbeperkende maatregelen werden echter nauwelijks versoepeld
en voor uitgeverij Manteau brak een zware tijd aan. In die omstandigheden is het zeer wel
denkbaar dat Manteau haar genereuze voorstel al spoedig weer moest intrekken.
67 Boon is blijkbaar nog niet aangenomen bij de redactie van Front. Daar verscheen zijn eerste
stuk op 4 augustus 1946. De bijdrage over Eugeen Zetternam (1826-1855) werd in De Roode
Vaan van 25 juli 1946 afgedrukt. Zijn boek Madame Odile zou Boon later monteren in zijn
1ste illegale roman, De Kapellekensbaan (1953).
68 De uit Nederland afkomstige Maarten Thijs (1917-1987) werkte als journalist achtereenvolgens
bij De Roode Vaan (1944-1947), Front (1947-1951) en, wederom, De Roode Vaan. In De
Kapellekensbaan figureert hij als ‘dromende Brijs’. Als redactiesecretaris van Front, in opvolging
van Boon, zou Thijs zijn voorganger eind 1949 verzoeken om voortaan alleen nog maar verhalend
proza in te sturen voor het blad. Kort daarvoor had Boon als vast medewerker aan Front een
kleine rel veroorzaakt door een jonge generatie ‘ultramarxistische’ intellectuelen en poëten op
de hak te nemen. (Zie Kris Humbeeck & Ernst Bruinsma, ‘Het recht van vervormen’, in Louis
Paul Boon, Het recht van vervormen, Antwerpen 1999, p. 26en 30.
69 Front staat voor Front van de Weerstand en de Democratie, met als ondertitel ‘Weekblad
gesticht onder de Bezetting’. Het weekblad was van oorsprong een verzetskrant die in de oorlog
werd opgericht door de verzetsbeweging Onafhankelijkheidsfront (OF) en kende net zoals De
Roode Vaan een Franstalige en een Nederlandstalige editie. Het Onafhankelijkheidsfront/Front
de l'Indépendance (OF/FI) werd volgens de overlevering op 15 maart 1941 opgericht door
Fernand Demany en was bedoeld om de krachten van de ondergrondse te bundelen. De
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Kommunistische Partij van België trad als enige politieke partij toe en had veel invloed binnen
het Onafhankelijkheidsfront, hoewel het OF een zelfstandige organisatie bleef. De signatuur
van het weekblad Front was uiterst links, veel medewerkers waren socialistisch of
communistisch.
Met het partijblad is De Waarheid bedoeld. De Vrije Katheder was een Nederlands weekblad
voor linkse, communistische intellectuelen. (Zie Fenna van den Burg, De Vrije Katheder
1945-1950. Een platform van communisten en niet-communisten, Amsterdam 1983.)
Boon ging inderdaad kamperen bij Rost. Zijn metgezellen waren behalve Jeanneke en zijn zoon
Jo: Ben Cami en zijn vrouw Lucette, Marcel Wauters en diens jongere broer Alfons. Over deze
kampeertocht schreef Boon ook een verhaal: Te oud voor kamperen dat voor het eerst als
feuilleton verscheen in Parool (van 29 juni 1947 tot 24 augustus 1947) en later werd opgenomen
in het boekje Zes Vlaamse novellen. ('s-Gravenhage/Rotterdam 1952). (Zie ook Memoires van
Boontje, Amsterdam 1988, p. 59-71.)
Goethe in Dachau. Literatuur en werkelijkheid, het boek waarin Rost zijn kampervaringen
verwerkte en waaruit hij al meerdere malen had voorgepubliceerd, verscheen in 1947 bij L.J.
Veen te Amsterdam.
Het is onduidelijk of het hier gaat om een stuk van Ed. Hoornik of van Rost voor Vrij Nederland.
In elk geval verscheen er dat jaar niets over Boon in deze krant.
Alois Gerlo (1915-1998), de eerste rector van de Vrije Universiteit Brussel, was onmiddellijk
na de oorlog onder meer hoofdredacteur van De Roode Vaan en Front. In die periode maakte
hij kennis met Rost, die erg bij hem in de smaak viel. (Zie Alois Gerlo, Noch hoveling noch
gunsteling. Een levensverhaal, Kapellen 1989, p. 105-107.) Nadat Boon zijn ontslag gegeven
had als redactiesecretaris van Front, werkte de voormalige schildersknecht om de kost te
verdienen jarenlang als een freelancer. Dit was geen gemakkelijke opgave: de katholieken
boycotten hem, binnen de liberale zuil was zijn werk omstreden en ook de sociaal-democraten
wantrouwden Boon. (Zie: Humbeeck, Onder de giftige rook van Chipka (noot 21), p. 164-168.
Eind 1946 had Boon Madame Odile ter publicatie aangeboden aan uitgever Bob van Kampen,
die advies inwon bij Jan Greshoff.
Ook deze onderhandelingen, waar geen documenten van bewaard zijn gebleven, liepen op niets
uit.
In de zomer publiceerde Boon twee reportages in het Antwerpse partijblad Volksgazet, maar
tot zijn toetreden tot het Gentse dagblad Vooruit in november 1954 slaagde hij er niet of
nauwelijks in een voet aan de grond te krijgen binnen de sociaal-democratische zuil. (Zie Kris
Humbeeck, ‘Voorwoord’, in Louis Paul Boon, Het literatuur- en kunstkritische werk IV.I.
‘Vooruit’, Antwerpen 1995, p. lxxxviii-cxi.
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Roosje Keyser
Leer met ons en bij ons ‘de anderen’ waardeeren!!!
Algemeen Litterair Maandblad Het Venster
In De Groene Amsterdammer van begin mei 2001 staat een artikel van Theun de
Vries afgedrukt over zijn literaire tijdgenoten. Daarin zegt hij onder andere het
volgende: ‘Mijn generatie had geen eensoortige ideologie. Er bestonden liberalen en
humanisten, katholieken en protestanten, socialisten en mettertijd communisten. Ze
waren meest gegroepeerd rondom een tijdschrift, De Gids, De Stem, De Gemeenschap,
De Vrije Bladen en dergelijke. Over één ding waren we het eens: literatuur kon mon
allcen maken als men over de vitale combinatie van kunstvermogen en vakmanschap
beschikte. Die opvatting schiep een soort verbindende-verstandhouding tussen groepen
en vooral tussen personen. Een aankomend auteur was het nauwelijks gegeven
erkenning te vinden voor hij of zij proeven van bekwaamheid had geleverd, d.i. via
publicatie in de belangrijke tijdschriften.’1
De Vries heeft aan verschillende bladen bijdragen geleverd. Maar net als de meeste
andere jongere auteurs moest hij destijds vaak genoegen nemen met een publicatie
in een blad met minder naamsbekendheid. Een van die bladen ‘in de marge’ was
Algemeen Litterair Maandblad Het Venster. Dit tijdschrift, waarvan alle 34
afleveringen werden aangetroffen in de literaire nalatenschap van Gerrit Kamphuis
in het Letterkundig Museum, is vrijwel onbekend gebleven. In de huidige literaire
geschiedschrijving wordt het blad bijna niet genoemd, al speelde het in de jaren dertig
wel degelijk een rol. Alleen Siem Bakker wijdt in zijn overzichts-
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werk Literaire tijdschriften van 1885 tot heden zelfs een apart hoofdstuk aan het
middelgrote tijdschrift uit Nijmegen. Volgens hem stond Het Venster vooraan in een
reeks algemeen literaire tijdschriften: ‘De in 1931 in Het Venster gestarte ontwikkeling
van ongebondenheid en eenvoudig taalgebruik onder de jongeren, heeft via De
Litteraire Revue eerst met Werk de verdiende ruimere belangstelling gekregen.’2
Verspreid over de periode 1931-1936 zijn er drie jaargangen van Het Venster
verschenen. De door De Vries genoemde tijdschriften maakten toen de dienst uit.
Een grote groep jongeren, voor wie de drempel van die bladen nog te hoog was,
kreeg de mogelijkheid tot publiceren in Het Venster.

Omslag van tijdschrift Het Venster, 1931. (Collectie Letterkundig Museum.)
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Inleiding op Het Venster
Algemeen Litterair Maandblad Het Venster was een initiatief van een groep studenten
aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, die voor en tijdens het bestaan van het
tijdschrift gelieerd was aan het Nijmeegs studentenweekblad Vox Carolina.
Waarschijnlijk zijn gedurende de medewerking aan dit weekblad plannen ontstaan
tot het oprichten van een ‘echt’ literair maandblad.
In de eerste redactie van Het Venster zaten Louis de Bourbon, Man Arnet (pseud.
van Arnoldus Etman), Jan Gin (Wim Witkam) en Huub van der Grinten; jonge,
actieve studenten aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Zij begonnen hun eigen
tijdschrift omdat zij zich niet geheel konden vinden in het sterk levensbeschouwelijke
programma van De Gemeenschap. Al bij het uitkomen van het vierde nummer werd
de redactie uitgebreid met nog een katholieke student, Alex Campaert (Henri Morel).
Bovendien werd er een protestant aangetrokken in de persoon van Gerrit Kamphuis.
Kamphuis was al actief betrokken als jong-protestant bij het protestants-christelijke
tijdschrift Opwaartsche Wegen (1923-1940), maar raakte in deze periode gebrouilleerd
met de oudere protestantse auteurs binnen het blad.3
De behoefte van de Nijmeegse studenten aan een tijdschrift met een ‘open karakter’,
kan volgens hen niet worden bevredigd door de bestaande tijdschriften in 1931. De
bladen met een open opzet, zoals Groot Nederland, De Vrije Bladen en een aantal
maanden later Forum, zijn in beginsel apolitiek en areligieus, net als Het Venster,
maar ze hebben, aldus de redactie van Het Venster, een te felle literair-kritische
houding. Hierin ziet de redactie haar bestaansrecht gerechtvaardigd, aangezien de
kritische houding de creatieve daad alleen maar in de weg zou staan. Bovendien
kunnen, volgens de redactie, bij de andere bladen alleen medewerkers met gevestigde
namen terecht.
In het tweede nummer van de eerste jaargang geeft de redactie meteen commentaar
op de eerste reacties die haar ter ore zijn gekomen: ‘Hoezeer de Hollandsche
voorliefde voor orde en systeem en de door de groepjeskoorts geïnfecteerde publieke
opinie zal blijven trachten ons tòch als een nieuwe groep te beschouwen - wij blijven
een zoo objectief
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mogelijke publicatie-gelegenheid openstellen voor het werk dat heden aan den dag
wordt voortgebracht - wij blijven aan de generatie van rond 1930 de gelegenheid
geven, die ze elders niet krijgt, om zich vrij te maken van de epigonenkweek der
“erkende” tijdschriften - wij blijven door onze zuiver creatieve instelling protesteeren
tegen usurpatie van “litteraire” tijdschriften door politieke of sociologische
journalistiek.’4
Het enige (landelijke) tijdschrift dat op dat moment hetzelfde uitgangspunt
hanteerde als Het Venster was Helikon, ware het niet dat het zich alleen met poëzie
bezighield. De redactie van Het Venster zag Helikon als een ‘bureau voor erkende
dichters’5, waardoor de drempel voor de jongeren die er in wilden publiceren te hoog
zou zijn.6
Anton van Duinkerken, redacteur van De Gemeenschap, schrijft later over de open
opstelling van Het Venster in vergelijking met het karakter van zijn blad: [Deze
dichters spreken] ‘uit een andere levens-atmosfeer dan de dichters van De
Gemeenschap. Ze zijn met opzet minder maatschappelijk, om dezelfde reden, waarom
ze niet polemisch willen zijn, en ze vertalen her leven liever in symbolen, waaronder
het symbool van het zwerverschap, als bijzonder eigentijdsch thema, het meest geliefd
is. De dichters van De Gemeenschap daarentegen gedragen zich met stelligen nadruk
als vertegenwoordigers eener maatschappij, die hun overigens dikwijls tegenstaat
en het is juist daarom, dat hun maandblad vaak het karakter heeft van een
strijdschrift.’7
Het engagement van Het Venster bestaat dan ook in hoofdzaak uit het in de gaten
houden van de andere tijdschriften en het verdedigen van de eigen positie. In de
kritiek krijgt vooral Roeping van Gerard Knuvelder het zwaar te verduren, maar ook
de redactie van De Gemeenschap komt niet zomaar weg met haar opmerkingen over
Het Venster. In de tweede jaargang houdt de redactie zich ook een aantal keer bezig
met De Nieuwe Gemeenschap. In november 1934 bespreekt ze het septembernummer
van De Nieuwe Gemeenschap. In het artikel komt een duidelijke afwijzing naar voren
ten opzichte van het nieuwe blad, maar niet van het creatieve werk: ‘Niettemin bevat
dit nummer uiterst fraai proza van Albert Kuyle; voor de rest de gewone viezigheden
tegen Engelman, [...].’8 De ‘gewone viezigheden’ werden door de redactie subiet
afgewe-
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Omslag van tijdschrift Het Venster, 1931. (Collectie Letterkundig Museum.)

zen en geven een duidelijke voorkeur weer in de tweestrijd tussen Kuyle en Engelman
binnen de gelederen van De Gemeenschap. Kuyle's toetreding tot de redactie in 1930
ging vrijwel gepaard met het vertrek daaruit van Engelman; een persoonlijke
controverse en de fascistische tendensen van Kuyle vormden onder andere de basis
van dit besluit van Engelman. Eind 1933 keert Engelman terug in de redactie van
het katholieke tijdschrift en verdwijnt Kuyle om vervolgens De Nieuwe Gemeenschap
op te
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richten9.
In de recent verschenen biografie over Jan Engelman10 is wederom gebleken dat
hij één van de literatoren is geweest die begin jaren dertig een nieuwe weg in wilden
slaan. Engelman had duidelijke ideeën over een nieuw op te richten algemeen
maandblad, helemaal na zijn vertek uit de redactie van De Gemeenschap. De Vrije
Bladen was begin jaren dertig in financiële problemen geraakt en zou mogelijk
verdwijnen. Vanaf 1932 werd dit blad voortgezet in cahiervorm. Deze cahiers
bestreken een breed scala aan onderwerpen op het gebied van kunst, wetenschap en
cultuur. Engelman begon in 1933 onderhandelingen met redacteuren van De Vrije
Bladen, Van Wessem en Van Vriesland over een eventuele reorganisatie van het
tijdschrift om het weer tot de oude vorm terug te brengen. Daarbij stond hem ‘een
concentratietijdschrift [...] van zooveel mogelijk aller jongeren, uit diverse richtingen
- aansluitend aan de traditie der “goede poëzie”’11 voor ogen. Engelman probeerde
bij zijn plannen de jongeren van Het Venster te betrekken door aan te geven dat deze
groep een rol te vervullen had als ‘jongste generatie’.
De manier waarop hij omsprong met de verschillende (oud-)redactieleden van Het
Venster geeft aan dat Engelman veel belang hechtte aan deze groep en ze koste wat
kost bij zijn plannen wilde betrekken. Bovendien was er niet veel plaats voor een
nieuw blad en realiseerde Engelman zich goed dat hij eerst wat ruimte moest creëren
voordat hij een eigen tijdschrift zou kunnen gaan beheren. Hij probeerde de
medewerkers van Het Venster over te halen zich bij hem aan te sluiten en hun eigen
plannen te laten varen. Vooral bij de katholieken De Bourbon en Campaert leefde
sterk het idee om een eigen tijdschrift te beginnen en zij wilden hier op hun beurt
Engelman graag bij betrekken. Man Arnet wilde nog altijd Het Venster als basis voor
een nieuw tijdschrift houden. Hij heeft veel werk aan Het Venster bijgedragen, maar
komt ook in de annalen van onder andere Helikon en Forum voor. Arnet was redacteur
van het eerste uur bij Het Venster en zou zich gedurende de drie jaargangen steeds
met het blad blijven bemoeien.
Engelman verzekerde De Bourbon dat deze vrij was in zijn doen en laten, maar
drukte hem tevens op het hart goed na te denken over het
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geheel en probeerde hem toch over te halen om het idee van een nieuw tijdschrift
voor de jongeren te laten varen. Engelman bood hem eind september 1933 een plaats
aan in een soort ‘raad van redactie’ van een gereorganiseerd De Vrije Bladen, samen
met Van Wessem en Marsman of Van Vriesland. Zelf zou hij als enige redacteur
worden. Engelman besloot zijn brief aan De Bourbon met de besliste woorden: ‘Wil
je bepaald je helemaal eigen tijdschrift, dan behoeven we niet verder te praten. Maar
ik raad je aan: denk goed na en overweeg alles zonder te lichtaardig optimisme. Het
staat in ieder geval vast, dat er in centraal Nederland met ingang van Januari
verschuivingen en veranderingen in het tijdschriftenwezen zullen geschieden.
Beschouw dat echter als een vertrouwelijke mededeeling. Ik zou er veel voor voelen
met jullie mee te doen. Maar ook als ik dat doe, voorzie ik een mislukking - en mijn
arbeid vergeefsch. Omdat die andere plannen tòch doorgaan’.12
Na deze brief bleek De Bourbon over de streep getrokken. De Nijmegenaar was
bereid zijn eigen plannen op te geven ten behoeve van een plaats in de raad van
redactie, onder de hoede van Engelman. Zo ver zou het uiteindelijk toch niet komen,
aangezien Engelman korte tijd later toch terugkeerde naar De Gemeenschap en daar
De Bourbon bij betrok.
De ‘jongste generatie’, zoals Engelman het noemde, probeerde haar bijdragen bij
alle bestaande bladen te slijten. Waarschijnlijk was Het Venster iets laagdrempeliger
dan de meeste andere bladen en werden inzendingen bij dat tijdschrift vrijwel altijd
gehonoreerd met een publicatie. Uit een gesprek met Reinold Kuipers, als
zeventienjarige ook als medewerker verbonden aan Het Venster, blijkt dat men als
beginnend literator weinig kieskeurig was. Natuurlijk prefereerde de jonge literator
een Forum boven Het Venster, maar men stuurde creatief werk naar zoveel mogelijk
bladen om maar geplaatst te worden. Over het selectiebeleid van de redactie van Het
Venster wat betreft inzendingen is niet veel bekend, maar aangenomen kan worden
dat ze niet veel te kiezen had. Het blad had vooral in de beginperiode niet veel
bekendheid en genoot weinig aanzien. De katholieke symbolist Paul Vlemminx
(pseud. van F.W. Smulders) schrijft in september 1931 aan Jan Engelman: ‘De
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Venster-redaksie publiceert uit een schrift van mij; daar heb ik dus de hand niet in.’13
Dit is een goede aanwijzing dat de redactie van Het Venster stond te springen om
bijdragen. Vermoedelijk stelde de redactie een aflevering samen met ingezonden
werk en vulde ze de open plaatsen aan met werk uit de eigen gelederen. Ook de niet
altijd stipte verschijningsdatum van Het Venster verraadt iets van de problemen rond
de samenstelling van het blad.

Omslag van tijdschrift Het Venster, 1931. (Collectie Letterkundig Museum.)
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Guust Aernoudts en Hendrik Marsman samen in een nummer
In de totaal 34 nummers (tweemaal een dubbelnummer) van Het Venster hebben
negentig verschillende auteurs bijdragen geleverd; in 29 gevallen is sprake van een
eenmalige medewerking. Bij deze grote groep ‘eendagsvliegen’, zoals de verder
onbekend gebleven Guust Aernoudts, Maurits Zoest en H. Steggerda14, behoren ook
H. Marsman, Garmt Stuiveling en S. Vestdijk. Deze incidentele blijk van
medewerking kan zijn beïnvloed door achterliggende vriendschappen, zoals die
tussen Engelman en De Bourbon of tussen Marsman en De Bourbon. Volgens Reinold
Kuipers is het mogelijk dat bijvoorbeeld Marsman gevraagd is om een bijdrage
zonder dat daar een speciale vriendschap voor aan de basis lag. Misschien werkten
Marsman en Vestdijk mee omdat Forum toen al ter ziele was en er, naast het
overgebleven Groot Nederland, weinig publicatiemogelijkheden waren voor
niet-zuilgebonden schrijvers.
De meest actieve medewerkers zijn afkomstig van de jong-katholieken rond De
Gemeenschap en de jong-protestanten rond het blad Opwaartsche Wegen. Ook komen
er namen in voor als die van de socialist Jef Last en de naar het fascisme neigende
Ernst Michel, beiden personen met een uitgesproken mening die hun werk in Het
Venster konden publiceren.
Het Venster trachtte een modern en experimenteel blad te zijn De redactie deed
regelmatig een oproep tot meer proza en beloofde aan de lezers voor de toekomst
extra toneel- en filmwerk. H. Struyker Boudier schrijft in zijn studie Speurtocht naar
een onbekende; A. Blaman en haar eenzaam avontuur over Het Venster: ‘“Het
Venster” was geen revolutionair tijdschrift. Ondanks zijn vaak forse typografie was
het een saai en in zijn tijd al onopvallend blad.’15 Een van de weinige medewerkers
die volgens Struyker Boudier af en toe experimenteel werk in het blad publiceerde,
was Man Arnet. Toch bood elke aflevering een breed scala aan ingezonden werk.
Fragmenten uit plattelandsromannetjes werden afgewisseld met experimenteel proza,
en haiku's met sonnetten. Godfried Bomans heeft gedebuteerd in Het Venster en
Gerard den Brabander heeft aan de tweede en derde jaargang werk geleverd, eerst
onder zijn eigen naam, Jan Jofriet en naderhand onder pseudoniem. Veel medewerkers
hebben zowel onder hun eigen naam als onder een schaduwpersoonlijk-

Jaarboek Letterkundig Museum 10

160
heid werk geleverd.
Het Venster heeft in zijn uiterlijke verschijningsvorm veel overeenkomsten met
De Gemeenschap. Het lettertype16, de opmaak van de bladzijden en de illustraties17
zijn duidelijk geïnspireerd door het blad van de jong-katholieken. Het enige verschil
in opmaak met De Gemeenschap waren elke maand de advertenties voor slagerijen,
hotels en boekhandels. Die tonen Het Venster als een provinciaal verschijnsel, eerder
dan als een nationaal orgaan. Er is helaas weinig bekend over de identiteit van de
abonnees. In de biografie over de jonge Bomans van Michel van der Plas staat wel
dat Bomans senior geabonneerd was op het maandblad, zonder te weten dat zijn zoon
er regelmatig bijdragen aan leverde.18 Dat auteurs in het westen en noorden het blad
kenden, zegt wel iets over de reikwijdte.
De abonnementsprijs was zeer bewust laag gehouden (f5,50), waardoor de redactie
een groter publiek hoopte te bereiken. Die wens is uitgekomen, want in nummer zes
van de eerste jaargang (december 1931) vermeldt de redactie dat er 750 abonnees
zijn; als dit getal op waarheid berust, is het vrij hoog in vergelijking met het aantal
abonnees van andere tijdschriften uit die tijd.
Nummer acht van de eerste jaargang wordt ingeleid door een administratieve
mededeling waarin de redactie een zekere ‘Mevrouw de Douairière H. de R.S. te
Utrecht’19 bedankt voor een belangeloze schenking van f 10.000, - voor uitbouw van
het tijdschrift. Dit bedrag was zeker in de jaren dertig een enorme som en de redactie
had het geld kennelijk hard nodig: ‘Na aftrek van de ons toekomende salarissen rest
hiervan nog de somma van f160,25, welk bedrag wij dan ook volgaarne ter uitbreiding
en verfraaiing van Het Venster willen besteden.’20 Blijkbaar was Her Venster achter
geraakt met het uitbetalen van honoraria voor geplaatste bijdragen, al is er over het
wel of niet uitkeren van vergoedingen door de redactie niets bekend. Te denken valt
bijna dat de zittende redactie van Het Venster een lange avond (of eerder een paar
weken) in de kroeg heeft doorgebracht.

Jaarboek Letterkundig Museum 10

161

Jaarboek Letterkundig Museum 10

Omslag en achterkant schutblad van tijdschrift Het Venster, 1932. (Collectie Letterkundig Museum.)

Verhuizing van Nijmegen naar Groningen
‘In de jaren dertig had Groningen, Stad, een literaire salon, niet de eerste en niet de
laatste. Dirk Verèl, die behalve de schone letteren enkele andere kunsten beoefende,
tijdens de wandeling een flambard op had en als leraar aan de christelijke kweekschool
het dagelijks brood verdiende, woonde met zijn vrouw kinderloos en goedertieren
in de oostwand van de Herestraat, tussen het Hoogstraatje en de Carolieweg op het
nummer 54a; onder hen was een gerenommeerde vleeshouwerij. Het beminnelijk
echtpaar ontving eenmaal per maand een groepje Groningse schrijvers, wie het naar
de aard van het tijdperk een sober onthaal bood; slempen kwam er, de flaphoed ten
spijt, niet bij te pas.’21
Zo staat een beschrijving van wat later ook wel de Salon van Dirk Verèl werd
genoemd in een bibliofiel gedrukt boekje van Reinold Kuipers. Kuipers maakte zelf
ook, geïntroduceerd door Hendrik de Vries, deel uit van de salon. De jonge Kuipers
woonde op dezelfde Korreweg in Groningen als De Vries en heeft de schrijver en
straatgenoot op een bewuste dag opgezocht. Er ontstond een vriendschap en De Vries
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nam Kuipers op sleeptouw, zoals naar de Salon van Verèl. Naar eigen zeggen zat
Kuipers er maar stilletjes bij, groen als hij nog was in die jaren. De salon bestond
naast eerdergenoemden uit Sjoerd Leiker, Ab Visser en Bert Nuver; protestantse
twintigers die werk leverden aan Opwaartsche Wegen en De Vrije Bladen.
Groningen had in de jaren dertig een bloeiend cultureel klimaat, ook op literair
niveau. Kuipers spreekt in zijn uitgaafje over de ‘studentdichters’ zoals J.C. Noordstar,
N.E.M. Pareau en Halbo C. Kool, die hun heil zochten in Bodega Dik, een café dat
ook uitgebreid aan bod komt in de studie ‘'t Peerd van Ome Loeks’ van Ab Visser:
‘In de jaren dertig bloeide daar bij Dik de mikrokosmos van een provinciaal
bohème-artiestenleven. Achter in het café met de hoge, pluche beklede banken die
aan ouderwetse eersteklas treincoupés deden denken, bevond zich de “genieëntafel”,
waarboven de wanden met karikaturen van de leden versierd waren en waaraan de
elite van het culturele en artistieke leven zich op gezette tijden verzamelde.’22
In Visser's studie komt de Salon van Dirk Verèl ook aan bod. Visser, zelf in de
derde jaargang verbonden aan Het Venster, beschrijft in zijn studie hoe het tijdschrift
in 1935 wordt overgenomen door enkelen van de Salon:
‘In diezelfde tijd nam Verèl met enkele leden van zijn salon het Brabantse
tijdschrift23 Het Venster over. Dat telde maar vijftig abonnees en het kon geen
honorarium aan de medewerkers uitbetalen, maar het was een heus literair blad, dat
zijn zuidelijke teneur bleef behouden, al nam Groningen het over. Het ging desondanks
al spoedig ter ziele. Het was de eerste abortieve poging om een literair tijdschrift in
Groningen te krijgen, of er althans naar over te hevelen.’24
Het is niet bekend wie Het Venster naar het noorden heeft gehaald. Wellicht liep
het contact via Jan Eekhout, die in de loop van de jaren dertig van Zeeuws-Vlaanderen
naar het noorden verhuisde. Eekhout werd in de jaren dertig gezien als een van de
meest veelbelovende jongprotestanten en leverde bijdragen aan Opwaartsche Wegen,
Forum en De Vrije Bladen.
Eekhout nam naast Dirk Verèl, Bert Nuver, Mees Valentijn25 en
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Hendrik de Vries zitting in de redactie van het maandblad. Eekhout, al een langere
periode als medewerker aan Het Venster verbonden, was misschien goed op de hoogte
van het wel, maar vooral van het wee rond het tijdschrift. Behalve de herinneringen
van Visser is er weinig bekend over de overname.
Redactie en administratie van het blad verhuisden naar Groningen, de uitgeverij
bleef in het zuiden. Overheveling naar het noorden betekende nieuwe medewerkers
en waarschijnlijk ook nieuwe abonnees. Die kon het blad goed gebruiken als we de
aangehaalde woorden van Visser moeten geloven. Na de wisseling van de redactie
na het vierde nummer in de derde jaargang26 zijn er veel nieuwe medewerkers
aangetrokken. 67% van de auteurs vanaf het vijfde nummer (juli 1935) debuteerde
in Het Venster. De redactie heeft dus slechts éénderde van de oude medewerkers
kunnen behouden voor het blad. Onder die vertrouwde namen staan bijvoorbeeld
Man Arnet, Alex Campaert, Jan H. De Groot en Gerard de Brabander. Daar stond
tegenover dat er ook nieuwe medewerkers werden aangetrokken, zoals de dichters
Maurits Mok en Jac. van Hattum. Van het tijdschrift verschenen nog zes nummers
onder een Groningse redactie, die aan de opzet van het tijdschrift niets veranderde
en zelfs teruggreep op de ideeën van de eerste redactie van Het Venster: alleen creatief
werk en geen plaats voor polemische beschouwingen. Deze stelling had een eerdere
redactie bij aanvang van de tweede jaargang losgelaten om zichzelf te kunnen
verdedigen tegen de kritiek die ze ontving.
Bert Nuver heeft zich in mei 1933 al kritisch uitgelaten over de veranderde
opstelling Het Venster. Hij was ontevreden over het (nieuwe) beleid in de tweede
jaargang. Het uitgangspunt in de eerste jaargang was geheel naar zijn tevredenheid:
‘Dáár hoorde ik thuis: de lucht was er vrij van kliekjesgeest, slechts maatstaven voor
litteraire waarden werden aangelegd, zij waren mèt mij jong - [...] “Het Venster” is
in de tweede jaargang wel zeer ontaard. De heeren hebben hun schoone beginsel
weer verlooren; ze theoretiseeren, critiseeren en polimiseeren er van je
“héwie-doet-me-wat” maar weer op los; het is een in hoofdzaak
R.K.-coterie-gezelschap nu geworden; ze hadden bij hun eerste opzet moeten blij-
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Omslag van tijdschrift Het Venster. 1935. (Collectie Letterkundig Museum.)

ven: alleen maar het creatieve werk te geven; theorie verkondigt men genóeg in
Holland -’.27
Met ‘R.K.-coterie-gezelschap’ zit Nuver niet helemaal goed. Kamphuis was een
overtuigd protestant en had ook een belangrijke rol in het aantrekken van jongeren
die al eerder publiceerden in Opwaartsche Wegen, zoals Jan H. Eekhout, Bert Bakker
en Barend de Goede. Toch geeft Nuver met deze woorden goed de houding van de
Groningse redactie weer. Hendrik de Vries houdt zich niet met creatief werk bezig,
maar neemt alleen zitting in de redactie.
Van de deelnemers aan de Salon van Verèl is Kuipers één van de weinigen die
geen plaats in de nieuwe Groningse redactie bezet. Hij publiceerde in oktober 1934
een gedicht in het blad onder de naam Cornelis de Rijp; later leverde hij ook gedichten
onder zijn eigen naam. Kuipers wist mij het nieuwtje te vertellen dat de medewerker
Simon Coenen, die aan het allerlaatste nummer in mei 1936 drie gedichten heeft
geleverd, ook één van zijn alterego's is geweest. Bij het terugzien van de bijdragen
heeft de trots van toen bij hem plaats gemaakt voor lichte schaamte. Hij acht de
gedichten nu niet zo goed meer, al kijkt hij met een warm gevoel terug op die tijd.
Er zijn niet veel mensen meer die over Het Venster kunnen vertellen. Naast Kuipers
is bijvoorbeeld ook Tonny van der Horst verbonden geweest aan het maandblad.
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Van der Horst stuurde naar eigen zeggeu op aanraden van haar toenmalige echtgenoot
Victor E. van Vriesland haar eerste gedichten naar het blad, maar had zelf geen actief
contact met de toenmalige redactie. Zowel Reinold Kuipers als Tonny van der Horst
moeten behoorlijk diep graven om herinneringen uit die tijd op te halen.28 Kuipers
meent, dat de betekenis van Het Venster en de plaats die het innam tussen de
‘belangrijke’ tijdschriften ‘niet te zeer au sérieux’ moet worden genomen. ‘Er is
immers nauwelijks iets van belang uit voortgekomen’, schreef hij. Tijdschriften als
Het Venster ‘waren in de jaren dertig vooral de salons des refusés’.
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Zie ook H. Scholten, Aspecten van het tijdschrift De Gemeenschop, Baarn 1978, p. 222.
8 [Redactie], ‘[Recensie van] De Nieuwe Gemeenschap’, in Het Venster 3 (1934) 3, p. 32.
9 Zie hierover ook Th.A.P. Bijvoet e.a., De Gemeenschap 1925-1941, Den Haag 1986,
Schrijversprentenboek 24.
10 Liesbeth Feikema, Roman Koot en Edwin Lucas (ed.), Op gezang en vlees belust; over leven,
werk en stad van Jan Engelman, Utrecht 2000.
11 LM; E 3171 B 1, Engelman aan De Bourbon, 10 november 1933.
12 LM; E 3171 B 1, Engelman aan De Bourbon, 28 september 1933.
13 LM; V 674 B 1, Vlemminx aan Engelman, 9 september 1931.
14 Deze namen komen in dezelfde periode ook niet bij de andere tijdschriften voor.
15 H. Struyker Boudier, Speurtocht naar een onbekende, Anna Blaman en haar eenzaam avontuur,
Amsterdam 1973, p. 101.
16 De vette Nobel-Antiek.
17 Hoofdzakelijk houtsneden en vignetten, afkomstig van Genia Lücker (de echtgenote van Huub
van der Grinten, mederedacteur en uitgever van Het Venster) en Johan Haak.
18 Michiel van der Plas, Godfried. Het leven van de jonge Bomans, 1913-1945, Bussum 1982.
Godfried Bomans gebruikte dan ook de pseudoniemen Bernard Majorick (die hij overigens
later overdeed aan Joop Beljon) en Rob Delsing.
19 Het is niet bekend wie de redactie hier precies bedoelt. Gedacht kan worden aan de weduwe
van jonkheer Radermacher Schorer of aan de weduwe van jonkheer De Ranitz, maar dan zou
de redactie een schrijffout gemaakt hebben. De series Nederlands Patriciaat en Nederlandse
Adel geven geen uitsluitsel. Ook is het mogelijk dat het de dame betreft aan wie in nummer 8
van de tweede jaargang (p. 2) een gedicht is opgedragen, de weduwe van Freiherr Rittmeister
v. Schlotheim, maar dan is er wederom sprake van een schrijffout.
20 Het Venster 1 (1932) 8, omslag voorin.
21 Reinold Kuipers, Bij Hendrik de Vries' Sprookjes, Groningen 1990, p. 1.
22 Idem, p. 29.
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23 Visser spreekt hier over een Brabants tijdschrift, alhoewel het natuurlijk een Gelderse
aangelegenheid was. Waarschijnlijk houdt hij de twee provincies niet uit elkaar omdat de
uitgeverij van Het Venster gesitueerd was in Asten, Noord-Brabant. Ook na de wisseling van
Nijmegen naar Groningen blijft de uitgave van Het Venster verzorgd door de uitgeverij in Asten.
24 Ab Visser, 't Peerd von Ome Loeks, Amsterdam 1970, p. 19.
25 Valentijn heeft zelf ook aan vier nummers bijdragen geleverd, maar zijn naam komt verder niet
voor in andere tijdschriften. Hij zou in 1936, na het verdwijnen van Het Venster, vanuit
Rotterdam het redactiesecretariaat voeren van het tijdschrift De Litteraire Revue, dat wordt
gezien als de opvolger van Het Venster.
26 Het tijdschrift zou van december 1934 tot juli 1935 niet verschijnen, en dan plotseling onder
gewijzigde redactie.
27 LM; G 785 B 2, Nuver aan Greshoff, 12 mei 1933.
28 In een telefoongesprek sprak Van der Horst van haar weinig actieve rol in haar toenadering tot
Het Venster en ook in haar memoires stipt ze de medewerking aan het tijdschrift maar kort aan.
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W.R.H. Koops
Portretten van en door Hendrik de Vries
In het voorjaar van 1925 maakte Jan van der Zee, lid van de Groninger Kunstkring
De Ploeg, een portret van zijn vriend Hendrik de Vries.1 Dit portret, waarvan ik lang
geleden een afbeelding zag in Erts, Letterkundige Almanak voor het jaar 1927,
intrigeerde mij vanaf het eerste ogenblik. Toen ik mij later bezighield met een
overzicht van portretten van de dichter door beeldend kunstenaars, ging ik op zoek
naar het origineel. Ik schreef daarover eerder al in dit Jaarboek.2 De verblijfplaats
van dit schilderij bleek echter ook bij de afgebeelde en de schilder zelf onbekend te
zijn, en alle pogingen het te traceren bleven zonder resultaat. Het leek er tenslotte
op dat het niet meer boven water zou komen en dat we genoegen zouden moeten
nemen met een wel gevonden foto in zwart-wit, die uiteraard geen enkele aanduiding
kon geven van de kleurstelling van het portret. Hetzelfde gold trouwens tevens voor
een tweede portret van hem, eveneens door Van der Zee geschilderd, dat uit hetzelfde
jaar dateert.
Maar het leven is nu eenmaal vol verrassingen, en zo kwam het bewuste portret in
de zomer van 2000 onverwachts tevoorschijn. De Groninger kunsthandelaar Cees
Hofsteenge trof het aan, toen hij op een omvangrijke collectie schilderijen van Hendrik
de Vries stuitte, die in het bezit was van een intussen overleden Groninger particuliere
verzamelaar. Deze was bevriend geweest met Hendrik de Vries en had een
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Portret van Hendrik de Vries door Jan van der Zee, ca. 1927-1928, olieverf op linnen. (Verblijfplaats
onbekend.)

groot aantal van diens werken verworven, als bewonderaar en als maecenas. Het
bestaan van de verzameling en de verblijfplaats, niet de aard van het werk, waren
bij ingewijden op zichzelf wel bekend - ook bij het bestuur van de Stichting Hendrik
de Vries-Riek van der Zee - maar doordat het echtpaar De Vries de vriendschapsband
met de verzamelaar had verbroken was zij voor dat bestuur niet toegankelijk.
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Het was een hoogst verrassende collectie, die het beeld dat tot nu toe van De Vries'
beeldende kunst bestond, drastisch wijzigde. Hendrik de Vries blijkt een veelzijdiger
kunstenaar te zijn dan werd verondersteld en wel degelijk concrete landschappen en
ook stadsgezichten, en zelfs portretten geschilderd te hebben. Door deze opmerkelijke
vondst, de bijzondere aard van de werken en hun grote aantal, circa dertig - Hendrik
de Vries heeft maar betrekkelijk weinig schilderijen gemaakt - kreeg de
verkooptentoonstelling van deze werken bij Kunsthandel Hofsteenge eind vorig jaar
ruime aandacht en werd het meeste ook verkocht. Er was echter nog een bijkomende
verrassing van geheel andere aard: in de collectie bevond zich ook het verloren
gewaande portret van de dichter door Jan van der Zee, het oudste dat van hem is
gemaakt. Het werd mede geëxposeerd en vormde een van de hoogtepunten van de
expositie. In werkelijkheid nog veel meer dan op de foto is het een intrigerend portret
van grote afmetingen (72,5×56,5 cm) met een magisch realistisch karakter, dat de
aandacht van de beschouwer gevangen houdt. De

Portret van Hendrik de Vries door Jan van der Zee, 1925, olieverf op linnen. (Particuliere collectie.)

waakzame, doordringende blik van de jonge dichter, dan 28 jaar oud, in een
geposeerde houding, fascineert. Opvallend is vooral de kleurstelling met de in
zwart-bruin gehouden zittende figuur tegen een lege, gifgroene achtergrond, met de
armen over elkaar steunend op een roze tafelblad en voor zich een openliggend boekje
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in vaal-witte kleur als aanduiding van zijn dichterschap.3 Een gedurfde
kleurencombinatie, die volledig afwijkt van de bekende kleurengamma's binnen De
Ploeg. Geheel verschillend van opvatting en kleurstelling zijn drie andere portretten
door Jan van der Zee uit hetzelfde jaar: van Wobbe Alkema, Hendrik
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de Vries en hun vriend, de uitgever Henk Prakke.4 Ze zijn fors van opzet, in een brede
stijl geschilderd en met trefzekerheid frontaal groot in het vlak geplaatst. Een overgang
vormde het kleine, fors geborstelde, van dichtbij geziene portretje van Alkema
(33×31,5 cm), in voornamelijk bruine, rode en zwarte kleur dat vermoedelijk ook
uit het begin van 1925 dateert. Het laat al zijn sterke vormvastheid zien. Nog
duidelijker blijkt dat in de grote portretten van De Vries en Prakke. Beide zijn fors
opgezet, in brede stijl en face geschilderd, de afgebeelden zijn scherp geobserveerd
en trefzeker gekarakteriseerd, vereenvoudigd weergegeven met zware lijnen en grote
vlakken. Het portret van De Vries vertoont in opvatting en behandeling van de figuur
verwante trekken met het bekende portret dat Jan Wiegers in 1924 schilderde van
A.L. Constandse.5 Of dat ook voor het kleurengamma geldt, is voorlopig niet vast te
stellen, omdat dit schilderij immers ook spoorloos verdwenen is. Indrukwekkender
nog dan dit is het portret van Prakke, dat mij telkens weer doet denken aan het
monumentale portret van Menno ter Braak door Paul Citroen uit 1939, dat zich in
de collectie van het Letterkundig Museum bevindt. De werken zijn waarschijnlijk
iets later ontstaan dan de andere portretten, in elk geval werden ze voor het eerst
getoond op de najaarstentoonstelling van De Ploeg in oktober 1925: in de catalogus
vermeld als ‘portret van een dichter’ (nr. 68, afgebeeld) en ‘portret van den heer P.’
(nr. 73).6 De Vries is hier staande afgebeeld als een knappe, enigszins in zichzelf
gekeerde jonge man; Prakke zittende aan een tafel met een opengeslagen boek voor
zich, een verwijzing naar zijn beroep, dominant in het beeldvlak geplaatst, alert, in
een pose van ingehouden activiteit. Het is geschilderd in donkerbruin, zwart en grijs
tegen een okerkleurige achtergrond in een formaat van 65×48,5 cm. In één en
hetzelfde jaar maakte Jan van der Zee vier prachtige, belangrijke portretten, een
geweldige artistieke prestatie van de nog maar 27-jarige kunstenaar.
De toen 25-jarige Henk Prakke, werkzaam bij J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij,
was al van jongs af onvermoeibaar bezig als auteur en als organisator van culturele
en educatieve activiteiten (zoals de Bibliofilen-
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Portret van Wobbe Alkema door Hendrik de Vries, ca. 1930, olieverf op linnen. (Stichting De Ploeg,
Groningen.)

Liga Den Enck en het Nederlandsch Verbond van Boekenvrienden) en op het gebied
van de geheelonthouding.7 Zo waren Wobbe Alkema en Johann Faber, die van 1922
tot 1925 met Jan van der Zee een gezamenlijk atelier hadden waar ook Hendrik de
Vries vaak kwam en werkte, als geheelonthouders met hem in aanraking gekomen.
Prakke organiseerde sinds 1920 op zijn kamer in Groningen en sinds 1923 in zijn
huis ‘Den Enck’ in Eelderwolde op zondagavond artistieke bijeenkomsten, waar een
groepje jonge kunstenaars bijeenkwam en eigen werk toonde en voordroeg. Tot hen
behoorden onder anderen Alkema, Faber, Johan Theunisz, Hendrik de Vries, Johan
van der Woude en Van der Zee. Er heerste daar een heel andere sfeer dan in de
avondbijeenkomsten van De Ploeg aan de zogenaamde ‘genieëntafel’ in de bodega
van Dik (Chez Dicque). Een blijvend hoogtepunt van hun activiteit was in 1923 de
uitgave van een map handdrukken en handschriften met grafiek van Alkema, Faber
en Van der Zee, gedichten van De Vries en Theunisz en ex libris waaronder het
prachtige ex libris van Prakke door Alkema. Deze maakte ook de lino voor het omslag,
dat door H.N. Werkman werd gedrukt. Niet alleen artistiek is Het Open Veld een
uitgave van grote betekenis, maar ook als tijdsdokument.8
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Nadat Prakke in 1925 als directeur van de uitgeverij Van Gorcum en Comp. naar
Assen was verhuisd, zette Dirk Verèl, die al deel had genomen aan de artistieke
avonden bij Prakke, de traditie voort met zijn literaire salon Op 't Nippertje. Daaraan
nam in het begin van de jaren dertig, naast Hendrik de Vries als de belangrijkste een
groepje jonge letterkundigen deel, zoals Ab Visser, Geert Kazemier, Martin Leopold,
Halbo Kool, Reinold Kuipers en Sjoerd Leiker. Dirk Verèl (1892-1971), leraar
Nederlands aan de Kweekschool met den Bijbel, was als mentor en als letterkundige
en als beeldend kunstenaar van alle markten thuis.9 Toen in de zomer van 1935 het
zuidelijke literaire tijdschrift Het Venster plotseling met een geheel Groningse redactie
- kortstondig - werd voortgezet, trad hij als redactiesecretaris op en van de in 1937
verschenen - al even kortstondige - opvolger De Literaire Revue was hij
mederedacteur. Na de Tweede Wereldoorlog werd hij hoorspelleider van de NCRV,
waarvoor hij ook verscheidene hoorspelen schreef.

Portret van Dirk Verèl door Hendrik de Vries, ca. 1930, olieverf op linnen. (Collectie Letterkundig
Museum.)

Waarom zo uitvoerig over deze beide kringen? Omdat zowel de vier portretten
door Jan van der Zee als de drie portretten door Hendrik de Vries in die omgeving
en sfeer zijn ontstaan. Wat nu deze laatste portretten betreft, twee daarvan stellen
Wobbe Alkema voor, waarschijnlijk De Vries' beste kunstvriend. Het derde herkende
ik, aangezien ik hem zelf heb gekend, als een portret van Dirk Verèl. Zij hebben alle
drie het-
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zelfde formaat (50×40 cm) en dateren vermoedelijk uit de tijd van omstteeks 1930.
Ze zijn geheel anders van factuur dan zijn overige werk, heel precies geschilderd,
realistisch, gedetailleerd en in een bruinige toon gehouden, met een ietwat
vervreemdend effect. Een van de portretten van Alkema heeft de Stichting De Ploeg
verworven voor de portrettencollectie van Ploegleden in het Groninger Museum.
Het is verheugend dat het Letterkundig Museum het besluit nam het portret van Dirk
Verèl aan te kopen, de man over wie Hendrik de Vries eens opmerkte: ‘Er is, meen
ik, geen enkele der schone kunsten..., die hij niet, zij het als het ware in het
voorbijgaan, heeft beoefend.’ Daarmee is Hendrik de Vties nu ook als schilder in
het Letterkundig Museum vertegenwoordigd. Bovendien vormt het een herinnering
aan en verwijzing naar het bloeiende culturele leven in Groningen in de jaren twintig
en dertig.

Eindnoten:
1 Voor dit artikel is gebruik gemaakt van de toespraak die ik heb gehouden bij de opening van
de verkooptentoonstelling ‘Hendrik de Vries 1896-1989. Nederlands fantasmagorisch
expressionisme tijdens het interbellum’ in Kunsthandel Hofsteenge te Groningen van 4 november
t/m 9 december 2000. Mijn hartelijke dank gaat uit naar de heer Cees Hofsteenge.
2 W.R.H. Koops, ‘Hendrik de Vries geportretteerd door leden van De Ploeg’, in Jaarboek
Letterkundig Museum 5 (1996), p. 1-24.
3 Het portret is in kleur afgebeeld op de brochure bij de tentoonstelling in Kunsthandel Hofsteenge.
Het bevindt zich momenteel in particulier bezit, maar het is de bedoeling dat het op den duur
in een openbare verzameling terecht zal komen.
4 Tent. cat. Jan van der Zee. Geschilderd, gesneden, ontworpen, Groningen (Groninger Museum)
1999, p. 92 (Alkema) en p. 94 (Prakke).
5 Tent. cat. De Ploeg verzameld in het Groninger Museum, Groningen (Groninger Museum)
1993, p. 129.
6 Het Kouter 1 (1925) 4 (oktober).
7 Een uitvoerig levensbericht van H.J. Prakke door J.M.H.J. Hemels zal dit jaar verschijnen in
het Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1999-2000.
8 Het Open Veld. Een map handdrukken en handschriften in kring van kameraden verzameld
door Henk Prakke H.H.zn. en Bertus Smit. Eelderwolde, Bibliofilen-Liga 1923, 12 p. 34×20,5
cm; oplage 25 exx.
9 Een levensbericht van Dirk Verèl door H.J. Prakke verscheen in het Jaarboek van de
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1972-1973, p.222-233.
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Ellen Gloudie m.m.v. Lysbert Bonnema
Nederlandse literaire prijzen 2000
(met aanvullingen uit voorafgaande jaren)
Gerrit Achterberg-prijs
prijswinnaar: Peter G. de Bruijn
bekroond werk: De tegenwereld in stelling gebracht; Historisch-kritische uitgave
van de gedichten van Gerrit Achterberg
geldsom: ƒ 10.000,jury: Hugo Brems, Anton Korteweg, A.L. Sötemann (voorzitter)
prijswinnaar: Fabian R.W. Stolk (1958)
bekroond werk: Een kwestie van belichting; Genetisch-interpretief commentaar
bij Gerrit Achterbergs Spel van de wilde jacht
geldsom: ƒ 10.000,jury: Bestuur van het Genootschap Gerrit Achterberg
bijzonderheid: Het Bestuur van het Genootschap Gerrit Achterberg maakte
bezwaar tegen het niet toepassen van het reglement: de te bekronen studie
verscheen in 2000 en niet in de periode waarop de prijs betrekking heeft
(1995-1999) en stelde voor de prijs aan Fabian Stolk (een lid van het Bestuur)
toe te kennen. Het Bestuur heeft daarop besloten de prijs te verdubbelen en twee
prijzen uit te reiken.

AKO-Literatuur Prijs
prijswinnaar: Arnon Grunberg (1971)
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bekroond werk: Fantoompijn
geldsom: ƒ 100.000,jury: Wifried Martens (voorzitter), Willem Otterspeer, Henk Pröpper, Mark
Schaevers, Aleid Truyens, Johan Vandenbroucke
bijzonderheid: de overige genomineerden waren
Bas Heijne (1960) - De wijde wereld
Paul Koeck (1940) - De bloedproever
Doeschka Meijsing (1947) - De tweede man
Thomas Roosenboom (1956) - Publieke werken
Allard Schröder (1946) - Grover

Anton Wachter-prijs
prijswinnaar: Marek van der Jagt (1967)
bekroond werk: De geschiedenis van mijn kaalheid
geldsom: ƒ 3.000,jury: Maarten 't Hart, Jo Huizinga, W.A.M. de Moor, Rudi van der Paardt,
Martin Ros (voorzitter)
bijzonderheid: de prijs is niet uitgereikt, vanwege de afwezigheid van de laureaat

ANV-Visser-Neerlandia-prijs
genre: Televisiespel (minireeks)
prijswinnaar: Wil Schackmann (1951) en Paul Lochtenberg
bekroond werk: Het leven sta je steeds weer van te kijken
geldsom: ƒ 12.000,jury: Nico Hiltrop, Hugo Meert (voorzitter), Michel de Sutter

Fedde en Martha Bergsma-prijs
genre: toneel
prijswinnaar: Antine Zijlstra
bekroond werk: ‘16!’
geldsom: ƒ 1.500,jury: Baukje Miedema, Gerrit ter Horst, Jaap de Knegt
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BoekieBoekie-prijs
Jaarlijkse prijs voor een persoon of instelling die een opvallende prestatie heeft
geleverd op het gebied van het kinderboek.
prijswinnaar: Mance Post (1925)
bekroond werk: gehele oeuvre (in het bijzonder illustraties bij het werk van
Toon Tellegen)
geldsom: ƒ 2.500,jury: Gerda Dendooven, Bibi Dumon Tak, Jet Manrho, Daan Remmerts de
Vries, Edward van de Vendel

Bol.com Literatuur-prijs
prijswinnaar: Paul van Buitenen
bekroond werk: Strijd voor Europa
geldsom: ƒ 25.000,jury: Marjan Berk, Ronald Giphart, Maurice de Hondt

publieksprijs
prijswinnaar: Geert Mak (1946)
bekroond werk: De eeuw van mijn vader

kinderjury
prijswinnaar: Paul van Loon (1955)
bekroond werk: Volle maan
prijswinnaar: Jacques Vriens (1946)
bekroond werk: Achtste-groepers huilen niet

F. Bordewijk-prijs [Jan Campert Stichting]
prijswinnaar: Peter Verhelst (1962)
bekroond werk: Tongkat; Een verhalenbordeel
geldsom: ƒ 10.000,-
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jury: Harry Bekkering, Aukje Holtrop, Jos Joosten, Anton Korteweg, Janet Luis,
Leonore van Prooijen, Helga Ruebsamen, Bart Vervaeck, Ad Zuiderent
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Bruna Gouden Strop
prijswinnaar: Peter de Zwaan (1944)
bekroond werk: Het alibibureau
jury: Jos van Cann, Karel van de Graaf, Frank Hocks, Menno Schenke
(voorzirter), John Vervoort
geldsom: ƒ 25.000,bijzonderheid: de overige genomineerden waren
Henk Apotheker (1956) - De Turkenflat
René Appel (1945) - De echtbreker
Chris Rippen 1940) - Baltische connecties
Felix Thijssen (1933) - Isabelle

C. Buddingh'-prijs
prijswinnaar: André Verbart (1960)
bekroond werk: 98
jury: Kiki Coumans, Dick van Halsema, Mariolein Sabarte Belacortu
geldsom: ƒ 2.500,bijzonderheid: de overige genomineerden waren
Ramsey Nasr (1974) - 27 gedichten & Geen lied
Victor Schiferli (1967) - Aan een open raam
Marjoleine de Vos (1957) - Zeehond graag

Busken Huet-prijs [Amsterdams Fonds voor de Kunst]
prijswinnaar: Charlotte Mutsaers (1942)
bekroond werk: Zeepijn
geldsom: ƒ 15.000,jury: Elsbeth Etty, H.U. Jessurun d' Oliveira, Bart Tromp

Jan Campert-prijs [Jan Campert Stichting]
prijswinnaar: K. Michel (1958)
bekroond werk: Waterstudies
geldsom: ƒ 10.000,-
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jury: Harry Bekkering, Aukje Holtrop, Jos Joosten, Anton Korteweg, Janet Luis,
Leonore van Prooijen, Helga Ruebsamen, Bart Vervaeck, Ad Zuiderent
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Debutanten Prijs 2000 [Stichting Perspektief Dordrecht]
prijswinnaar: Erwin Mortier (1965)
bekroond werk: Marcel
geldsom: ƒ 10.000,nominatiejury: Marijke Arijs, Elsbeth Etty, Jan Eijkelboom, Kees van 't Hof,
Odile A.M. Jansen, Brigitte Raskin
bijzonderheid: de overige genomineerden waren
Stefan Enter - Winterhanden
Marijke Hilhorst (1952) - De vader, de moeder en de tijd
Pauline Slot (1960) - Zuiderkruis

Johan Diepstraten-prijs
Prijs op initiatief van de redactie van Brabants Nieuwsblad/De Stem voor nieuw
talent op het terrein van kunst en cultuur in Zuid-West-Nederland. De prijs zal iedere
twee jaar worden uitgereikt in een nader aan te kondigen kunstdiscipline.
categorie: letteren (bedoeld voor nieuw schrijftalent dat werkt en woont in het
verspreidingsgebied van BN/De Stem of een hechte relatie met
Zuid-West-Nederland onderhoudt door geboorte of anderszins)
prijswinnaar: Herbert Mouwen (1952)
bekroond werk: Het verleden lijkt een ver land (verhalen)
geldsom: ƒ 5.000,jury: Cocky van Bokhoven, Hein van Kemenade, Reg ten Zijthoff

Dordt-prijs voor biografie
prijswinnaar: Cees Fasseur (1938)
bekroond werk: Wilhelmina
geldsom: 25.000,jury: Ton Anbeek, Jan Eijkelboom, H.A. Poeze, Martin Ros (voorzitter), Bart
Tromp

Eci-prijs voor Schrijvers van Nu
genomineerden voor 2001:
Gjelt de Graaf (1959) - Wijneigen
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Eriek Verpale (1952) - Katse nachten
Hans Münstermann (1947) - Het gelukkige jaar 1940
Allard Schröder (1946) - Grover
geldsom: ƒ 5.000,jury: Fernand Auwera, Tom van Deel, Maarten 't Hart, Nicolaas Matsier, Monika
van Paemel, Ed van Thijn (voorzitter), Manon Uphoff

EigenWijsPrijs categorie 4 t/m 8 jaar
65 kinderen brachten hun stem uit
prijswinnaar: A. Vogelaar-van Amersfoort
bekroond werk: Wil je vrij zijn, Lily?
geldsom: ƒ 750,bijzonderheid: de overige genomineerden waren
Annelies Tanis-van der Weele - Sjaak en Inge en de club van het
plein
Hijltje Vink - Fazil woont nog in het AaZetCee

categorie 9 t/m 14 jaar
354 kinderen brachten hun stem uit
prijswinnaar: Bert Wiersema (1959)
bekroond werk: De ontvoerde professor
geldsom: ƒ 750,bijzonderheid: de overige genomineerden waren
Erik de Gruijter - Losgeld
Bert Wiersema (1959) - Schaakspel in de wildernis

Ida Gerhardt Poëzie-prijs [Gemeente Zutphen]
prijswinnaar: Kees 't Hart (1944)
bekroond werk: Kinderen die leren lezen
geldsom: ƒ 5.000,jury: H.C. ten Berge (voorzitter), J. Bernlef, Ad ten Bosch
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Herman Gorter-prijs [Amsterdams Fonds voor de Kunst]
prijswinnaar: Hester Knibbe (1946)
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bekroond werk: Antidood
geldsom: ƒ 15.000,jury: Arie van den Berg, Sjoerd Kuyper, Ed Leeflang

Gouden Ezelsoor
prijswinnaar: Erwin Mortier (1965)
bekroond werk: Marcel
geldsom: ƒ 10.000,bijzonderheid: de eerste zes maanden zijn ruim 12.000 exemplaren verkocht

Gouden- en Zilveren Griffel
Gouden Griffel
prijswinnaar: Guus Kuijer (1942)
bekroond werk: Voor altijd samen, amen
geldsom: ƒ 3.000,-

Zilveren Griffel
prijswinnaar: David Almond (1951)
bekroond werk: De schaduw van Skellig
prijswinnaar: Armando (1929)
bekroond werk: Dierenpraat
prijswinnaar: Ceciel de Bie & Martijn Leenen
bekroond werk: Rembrandt
prijswinnaar: Martha Heesen (1948)
bekroond werk: De vloek van Cornelia
jury: Marianne van Gink, Nandi Penning, Mick Salet, Jan Verbart, Marjoleine
de Vos (voorzitter)
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Boekensleutel
Prijs toegekend aan een kinderboek dat zowel volgens de Griffel- als de
Penseeljury uitzonderlijk is.
prijswinnaar: Joan Steiner
bekroond werk: Je gelooft je ogen niet
griffeljury: Marianne van Gink, Nandi Penning, Mick Salet, Jan Verbart,
Marjoleine de Vos (voorzitter)
penseeljury: Martine van Es, Franka van der Loo, Toni Mulder, Ger Schoolenaar,
Truusje Vrooland-Löb (voorzitter)

Gouden- en Zilveren Zoen
Gouden Zoen
prijswinnaar: Edward van de Vendel (1964)
bekroond werk: De dagen van de bluegrassliefde
geldsom: ƒ 3.000,-

Zilveren Zoen
prijswinnaar: Imme Dros (1936)
bekroond werk: Het verhaal van de Trojaanse oorlog
prijswinnaar: Louis Sachar (1954)
bekroond werk: Gaten
jury: Jacqueline van de Beek, Ruud Kraaijeveld, Christel Ruesen, Dirk Schram
(voorzitter), Emilie Vermeer

J. Greshoff-prijs [Jan Campert Stichting]
prijswinnaar: Martin Reints (1950)
bekroond werk: Nacht- en dagwerk
geldsom: ƒ 10.000,jury: Harry Bekkering, Aukje Holtrop, Jos Joosten, Anton Korteweg, Janet Luis,
Leonore van Prooijen, Helga Ruebsamen, Bart Vervaeck, Ad Zuiderent
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Dr. Joast Halbertsma-priis
genre: geschiedenis
prijswinnaar: Goffe Jensma (1956)
bekroond werk: Het rode tasje van Salverda
geldsom: ƒ 8.000,jury: dr. J.W. Koopmans, dr. J. Noordegraaf, dr. D. Jansen, dr. K.F. Gildemacher,
prof. dr. P. Boekholt

Halewijn Literatuur-prijs van de stad Roermond
prijswinnaar: Adriaan Jaeggi (1963)
bekroond werk: gehele oeuvre
geldsom: ƒ 2.000,jury: Martijn de Bont, Judith Eiselin (voorzitter), Daphne van Paassen
bijzonderheid: de overige genomineerden waren
Hans Dekkers (1954)
Ed van Eeden (1957)
Luc Gruwez (1953)
Theodor Holman (1953)
Peter Verhelst (1962)

P.C. Hooft-prijs
genre: poëzie
prijswinnaar: Eva Gerlach (1948)
bekroond werk: gehele oeuvre
geldsom: ƒ 75.000,jury: Wiljan van den Akker (voorzitter), Arie van den Berg, Esther Jansma, Aad
Meinderts (ambtelijk secretaris), Anneke Reitsma, Ad Zuiderent
bijzonderheid: een bedrag van ƒ 50.000,- wordt na overleg met de laureaat
bestemd voor een specifiek literair doel dat verband houdt met het bekroonde
oeuvre

Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs [Maatschappij der Nederlandse
letterkunde]
prijswinnaar: Erwin Mortier (1965)
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bekroond werk: Marcel
geldsom: ƒ 5.000,jury: Hugo Brems, Anna Enquist, Kester Freriks, Rudi van der Paardt (voorzitter)

Het Hoogste Woord
prijswinnaar: Guurtje Leguijt
bekroond werk: Heibel in mijn hoofd
geldsom: ƒ 1.000,jury: Nelleke Buntje, Tineke van Gorcum, Dirry van der Grampel, Annemarie
Prins (voorzitter), Nienke Westerbeek
bijzonderheid: de overige genomineerden waren
Erik de Gruijter - Losgeld
Frans van Houwelingen - Met een knipoog van Ted
Hans Mijnders - Schuld
OVG Werkgroep Staphorst - Bas waar ga je heen?
Hijltje Vink - Fazil woont nog in het AaZetCee

Edmond Hustinx-prijs
prijswinnaar: Ward Hulselmans (1950)
bekroond werk: gehele oeuvre
geldsom: ƒ 6.000,jury: Toon Brouwers (voorzitter), Paul Koeck, Alice Toen
prijswinnaar: Harrie Geelen (1939)
bekroond werk: gehele oeuvre
geldsom: ƒ 6.000,jury: Willem Capteyn (voorzitter), Hugo Heinen, Kees Holierhoek

Constantijn Huygens-prijs [Jan Campert Stichting]
prijswinnaar: Charlotte Mutsaers (1942)
bekroond werk: gehele oeuvre
geldsom: ƒ 20.000,jury: Harry Bekkering, Aukje Holtrop, Jos Joosten, Anton Korteweg, Janet

Jaarboek Letterkundig Museum 10

185
Luis, Leonore van Prooijen, Helga Ruebsamen, Bart Vervaeck, Ad Zuiderent

Rely Jorritsma Priisfraach
genre: poëzie
prijswinnaar: Marije Roorda
bekroond werk: ‘Seedyk’
prijswinnaar: Gryt Witbraad (1944)
bekroond werk: ‘Simmersêne’

genre: proza
prijswinnaar: Ulke Brolsma
bekroond werk: ‘Iona’
prijswinnaar: Koos Tiemersma
bekroond werk: ‘It alter’

geldsom: ƒ 10.000,- (waarvan 1/5 voor poëzie en 4/5 voor proza)
jury: Geertrui Visser, Margryt Poortstra, Doeke Sijens

Kerstprijsvraag [Propria Cures]
prijswinnaar: J.B.
bekroond werk: ‘Gebroken plavuizen bij kaarslicht’
geldsom: ƒ 150,jury: Marieke Barnas, Johannes van Dam, Victor Mastboom, Rik van Rijswijk,
Steven Stol, Jean Marc van Tol, Tommy Wieringa

Kinderboekwinkel-prijs
prijswinnaar: Ingrid (1953) en Dieter Schubert (1947)
bekroond werk: Dat komt er nou van...
jury: de samenwerkende kinderboekwinkels
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Kolomkompetitie [Propria Cures]
prijswinnaar: Ab Dominizer
bekroond werk: [Zonder titel]
geldsom: ƒ 125,jury: Eva Posthuma de Boer, Johannes van Dam, Marc van Gestel, Victor
Mastboom, Rik van Rijswijk, Steven Stol, Tommy Wieringa

Kwakoe Literatuur-prijs
De Kwakoe literatuur-prijs is ingesteld om aankomend literair talent onder Surinamers
en Surinaamse Nederlanders te stimuleren. Deze aanmoediginsprijs wordt jaarlijks
georganiseerd door de Stichting Kwakoe Events, de auteur Clark Accord en Uitgeverij
Vassallucci. De prijsreiking vindt plaats op het Kwakoe Zomer Festival. De bijdrage
dient op de een of andere wijze een raakvlak te hebben met de band tussen Suriname
en Nederland in de breedste zin van het woord.
jaar: 1999
prijswinnaar: Chandra Doest (1974)
bekroond werk: Anthon & Anissa
prijs: reis naar Suriname
jury: Clark Accord, Adriaan Krabbendam, Hans Mooren, Biendo
Ramdani, Elfride Sinester

jaar: 2000
prijswinnaar: E.M. Appelo (eerste prijs)
bekroond werk: ‘De belofte van een gedicht’ (verhaal)
prijswinnaar: Cornelly Kosso (tweede prijs)
bekroond werk: ‘Mali’ (gedicht)
prijswinnaar: R. Ramdhani (derde prijs)
bekroond werk: ‘Nana’ (verhaal)

jury: Clark Accord, Thea Doelwijt, Adriaan Krabbendam, Hans Mooren, Lucia
Nankoe, Ed van Thijn (voorzitter)
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Libris literatuur-prijs
prijswinnaar: Thomas Rosenboom (1956)
bekroond werk: Publieke werken
geldsom: ƒ 100.000,jury: Jan Fontijn, Hendrik van Gorp, Nicolaas Matsier, Xandra Schutte, Saskia
Stuiveling (voorzitter)
bijzonderheid: de overige genomineerden ontvingen ƒ 5.000,Stephan Enter - Winterhanden
Kees 't Hart (1944) - De revue
Erwin Mortier (1965) - Marcel
Helga Ruebsamen (1934) - Beer is terug
Peter Verhelst (1962) - Tongkat; Een verhalenbordeel

Littéraire Witte-Prijs
prijswinnaar: Kees van Kooten (1941)
bekroond werk: Levensnevel
geldsom: ƒ 2.500,jury: mr. Han Bruin, Hans Hoefnagels, drs. Jan Mommaerts

Jacobus van Looy-prijs
prijswinnaar: Charlotte Mutsaers (1942)
bekroond werk: gehele oeuvre
geldsom: ƒ 5.000,jury: Mabel Hoogendonk, Pieter Holstein, Nelleke Noordervliet, Marianne
Vermcijden, Rein van der Wiel

Lutineprijs
prijswinnaar: Piet Lautenbach
bekroond werk: o.a. zijn medewerking aan boeken over Terschelling
geldsom: ƒ 1.500,jury: Johan Frieswijk, Douwe de Groot, Wim Spanjer
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Multatuli-prijs [Amsterdams fonds voor de kunst]
prijswinnaar: Kees 't Hart (1944)
bekroond werk: De revue
geldsom: ƒ 15.000,jury: Leon Gommers, Barber van de Pol, Thomas Verbogt

Martinus Nijhoff-prijs
prijswinnaar: Bertie van der Meij (1952)
bekroond werk: vertalingen van Zweedse literatuur
geldsom: ƒ 100.000,jury: Else Hoog, Kees Mercks, Ton Naaijkens (voorzitter), Rudi van der Paardt,
Ieme van der Poel, Cok van der Voort

P.C. Onthooft-prijs [Propria Cures]
prijswinnaar: Sander Sadèriont
bekroond werk: ‘Elsbeth Etty’
geldsom: ƒ 250,jury: Marc van Gestel, Arnon Grunberg, Peter Hoomans, Victor Mastboom,
Rik van Rijswijk, Steven Stol

E. du Perron-prijs
prijswinnaar: Kader Abdolah (1954)
bekroond werk: Spijkerschrift
geldsom: ƒ 1.500,jury: H. Binderhagel, G. Extra, P. Mooren, G. Spoormans

Plantage Poëzie-prijs
prijswinnaar: Lenze L. Bouwers (1940)
bekroond werk: ‘Rondeel’
prijs: portret van de winnaar door Tonny Holsbergen
jury: Ko van Geemert, Bert van der Miesen, Rob Schouten
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bijzonderheid: het thema was sport
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Prix des Ambassadeurs
prijswinnaar: Robert Haasnoot (1961)
bekroond werk: Waanzee
geldsom: ƒ 10.000,jury: 25 ambassadeurs in Nederland

Prijs van de Jonge Jury
prijswinnaar: Carry Slee (1949)
bekroond werk: Afblijven
jury: ruim 6.500 jongeren van 12 tot en met 15 jaar

Prijs van de Nederlandse Kinderjury
Ongeveer 45.000 kinderen van 6 t/m 12 jaar hebben deelgenomen aan de Nederlandse
Kinderjury.
Als jury beoordeelden zij boeken die in 1999 voor het eerst verschenen zijn en
gaven op een stemformulier aan welke zij het leukst vonden.

categorie: 6 t/m 9 jaar
prijswinnaar: Paul van Loon (1947)
bekroond werk: Volle maan
bijzonderheid: de overige genomineerden waren
Marianne Busser (1958) en Ron Schröder (1958) - Zullen we trouwen?
Vivian den Hollander - Buitenspel
Rindert Kromhout (1958) - Ellie en Nellie in gevaar
Carry Slee (1949) - Markies Kattenpies

categorie: 10 t/m 12 jaar
prijswinnaar: Jacques Vriens (1946)
bekroond werk: Achtste-groepers huilen niet
bijzonderheid: de overige genomineerden waren
Paul van Loon (1947) - De griezelbus o
J.K. Rowling (1965) - Harry Potter en de Geheime Kamer
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Rabobank-Lenteprijs voor Literatuur
prijswinnaar: Erwin Mortier (1965)
bekroond werk: ‘Groeten uit Nieuwvliet’
geldsom: ƒ 2.500,jury: Siem Bakker, Sjoerd de Jong, Eric Rinckhout
bijzonderheid: het verhaal is verschenen in De Gids 1999, nr. 7

Recensieprijsvraag [Propria Cures]
prijswinnaar: Nelis ‘Baron’ Rotschild
bekroond werk: [Zonder titel]
jury: Désanne van Brederode, Peter Hoomans, Frits Müller, Rik van Rijswijk,
Steven Stol, Jacob C. Weyerman

Adriaan Roland Holst-penning
prijswinnaar: Willlem van Toorn (1935)
bekroond werk: gehele oeuvre
geldsom: ƒ 10.000,jury: Remco Ekkers (voorzitter), Rutger Kopland, Martin Reints

De Schaduw-prijs
prijswinnaar: Gerry Sajet
bekroond werk: Schoon schip
geldsom: ƒ 1.000,jury: Eric Slot, Charles den Tex, Felix Thijssen, Marlies van de Voort

Jenny Smelik Ibby-prijs
prijswinnaars: Joke van Leeuwen (1952) en Malika Blain
bekroond werk: Bezoekjaren
geldsom: ƒ 4.000,-
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aanmoedigingsprijs
prijswinnaars: Karima Ouchan (1969) en Fenneke Reysoo (1957)
bekroond werk: Nooit geschreven brief aan mijn vader
geldsom: ƒ 1.000,-
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jury: Lieneke Aangenendt (secretaris), Hedy d'Ancona (voorzitter), Nandi
Pennings, Margriet Veeneman, Truusje Vrooland-Löb

SNS Literatuurprijs (Gorcum)
prijswinnaar: Ingrid Esther (eerste prijs)
bekroond werk: ‘Stellateerpin (STP) of Het Stokje’ (verhaal)
geldsom: ƒ 300,prijswinnaar: F.J. Mink (tweede prijs)
bekroond werk: ‘Zeg! heb jij voor mij’ (gedicht)
geldsom: ƒ 200,prijswinnaar: Maret van Hagen (derde prijs)
bekroond werk: ‘Graaf Florisstraat’ (verhaal)
geldsom: ƒ 100,jury: Anne Hiemstra, Trix van der Torren, Henry Wering
bijzonderheid: het thema was ‘Domweg gelukkig’

Taalunie-Toneelschrijf-prijs
prijswinnaar: Ramsey Nasr (1974)
bekroond werk: Geen lied
geldsom: ƒ 20.000,jury: Marisa van Eyle, Matthijs Rümke, Bart Van den Eynde

Theo Thijssen-prijs
prijswinnaar: Joke van Leeuwen (1952)
bekroond werk: gehele oeuvre
geldsom: ƒ 75.000,jury: Bregje Boonstra, Lieke van Duin, Remco Ekkers, Helma van
Lierop-Debrauwer (voorzitter), Max Verbeek
bijzonderheid: de prijs omvat ƒ 75.000,- bestemd voor de laureaat en ƒ 50.000,ten behoeve van een specifiek literair doel dat verband houdt met het bekroonde
oeuvre
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Tollens-prijs
prijswinnaar: Heinz Polzer (Drs. P.) (1919)
bekroond werk: gehele oeuvre (zijn verdiensten voor het Nederlandse lied en
de Nederlandse taal)
geldsom: ƒ 5.000,jury: Norbert van den Berg, Kees Fens (voorzitter), Ed Leeflang, Marita
Mathijssen, Nicolaas Matsier

Trouw Publieksprijs
prijswinnaar: Geert Mak (1946)
bekroond werk: De eeuw van mijn vader
geldsom: ƒ 15.000,jury: lezerspubliek in Nederland

Vrouw & Kultuur Debuut-prijs
Prijs van de vereniging Vrouw & Kultuur uit Eindhoven. De doelstelling van Vrouw
& Kultuur luidt: de vrouwencultuur, en met name de vrouwenliteratuur, stimuleren
en onder de aandacht van een breder publiek brengen.
prijswinnaar: Lisa de Rooy (1961)
bekroond werk: In de ogen van mijn broer
geldsom: ƒ 2.000,jury: Marianne Driessen, Ellenmieke Kat (voorzitter), Marlene Lunter, Marianne
Meijer, Gaby Wertenbroek
bijzonderheid: de overige genomineerden waren
Daphne Buter (1957) - De blauwe prins
Rebecca Gomperts (1966) - Zeedrift
Els de Groen (1948) - De bruidskogel
Annelies Nolet - Gewiste sporen
Pauline Slot (1960) - Zuiderkruis

VSB Poëzie-prijs
prijswinnaar: K. Michel (1958)
bekroond werk: Waterstudies
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geldsom: ƒ 50.000,jury: Theo de Boer, Jozef Deleu (voorzitter), Anna Enquist, Elsbeth Etty, Mustafa
Stitou
bijzonderheid: de overige genomineerden waren
Piet Gerbrandy (1958) - Nors en zonder haten
Stefan Hertmans (1951) - Goya als hond
C.O. Jellema (1936) - Droomtijd
Frank Koenegracht (1945) - Alles valt
Leonard Nolens (1947) - Voorbijgangers

VU-Podium Poëzie-prijs
Prijsvraag uitgeschreven door de Vrije Universiteit
prijswinnaar: Thom Schrijer (1937)
bekroond werk: ‘Een weten’
geldsom: ƒ 500,jury: Gert J. Peelen, Mariëtte Willemse, Ad Zuiderent
bijzonderheid: het thema van de prijsvraag was wetenschap

Woutertje Pieterse-prijs
Prijs gesponsord door de Stichting LIRA.
prijswinnaar: Paul Biegel (1925)
bekroond werk: Laatste verhalen van de eeuw
geldsom: ƒ 25.000,jury: Liesbeth Brandt Corstius (voorzitter), Lieke van Duin, Koosje Sierman,
Dirk van Weelden

Dr. Wijnaendts Francken-prijs [Maatschappij der Nederlandse
letterkunde]
prijswinnaar: Remieg Aerts (1957)
bekroond werk: De letterheren. Liberale cultuur in de negentiende eeuw: het
tijdschrift De Gids
geldsom: ƒ 3.000,jury: dr. P. de Boer, dr. A. Labrie, dr. P.J.A.N. Rietbergen, dr. J.P. Sigmond,
dr. J. Tollebeek (voorzitter)
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Register van prijswinnaars
A
Abdolah, Kader - E. du Perron-prijs
Aerts, Remieg - Dr. Wijnaendts Francken-prijs
Almond, David - Zilveren Griffel
Appelo, E.M. - Kwakoe literatuur-prijs 2000 (eerste prijs)
Armando - Zilveren Griffel

B
Bie, Ceciel de - Zilveren Griffel
Biegel, Paul - Woutertje Pieterse-prijs
Blain, Malika - Jenny Smelik Ibby-prijs
Bouwers, Lenze L. - Plantage Poëzie-prijs
Brolsma, Ulke - Rely Jorritsma Priisfraach
Bruijn, Peter G. de - Gerrit Achterberg-prijs
Buitenen, Paul van - Bol.Com Literatuur-prijs

A
Doest, Chandra - Kwakoe literatuur-prijs 1999
Dominizer, Ab - Kolomkompetitie
Dros, Imme - Zilveren Zoen

E
Esther, Ingrid - SNS Literatuurprijs (Gorcum)(eerste prijs)

F
Fasseur, Cees - Dordt-prijs voor biografie
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G
Geelen, Harrie - Edmond Hustinx-prijs
Gerlach, Eva - P.C. Hooft-prijs
Grunberg, Arnon - AKO-Literatuur Prijs

H
Haasnoot, Robert - Prix des Ambassadeurs
Hagen, Maret van - SNS Literatuurprijs (Gorcum)(derde prijs)
Hart, Kees 't
- Ida Gerhardt Poëzie-prijs
- Multatuli-prijs
Heesen, Martha - Zilveren Griffel
Hulselmans, Ward - Edmond Hustinx-prijs

J
J.B. - Kerstprijsvraag
Jaeggi, Adriaan - Halewijn Literatuur-prijs van de stad Roermond
Jagt, Marek van der - Anton Wachter-prijs
Jensma, Goffe - Dr. Joast Halbertsma-priis

K
Knibbe, Hester - Herman Gorter-prijs
Kooten, Kees van - Littéraire Witte-Prijs
Kosso, Cornelly - Kwakoe literatuur-prijs 2000 (tweede prijs)
Kuijer, Guus - Gouden Griffel

L
Lautenbach, Piet - Lutineprijs
Leenen, Martijn - Zilveren Griffel
Leeuwen, Joke van
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Jenny Smelik Ibby-prijs
Theo Thijssen-prijs

Leguijt, Guurtje - Het Hoogste Woord
Lochtenberg, Paul - ANV-Visser-Neerlandia-prijs
Loon, Paul van
- Bol.Com kinderjury
- Prijs van de Nederlandse Kinderjury categorie (6 t/m 9 jaar)
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M
Mak, Geert
- Bol. Com publieksprijs
- Trouw Publieksprijs
Meij, Bertie van der - Martinus Nijhoff-prijs
Michel, K
- Jan Campert-prijs
- VSB Poëzie-prijs
Mink, F.J. - SNS Literatuurprijs (Gorcum)(tweede prijs)
Mortier, Erwin
- Debutanten Prijs 2000
- Gouden Ezelsoor
- Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs
- Rabobank-Lenteprijs voor Literatuur
Mouwen, Herbert - Johan Diepstraten-prijs
Mutsaers, Charlotte
- Busken Huet-prijs
- Constantijn Huygens-prijs
- Jacobus van Looy-prijs

N
Nasr. Ramsey - Taalunie-Toneelschrijf-prijs
Nelis ‘Baron’ Rotschild - Recensieprijsvraag

O
Ouchan, Karima - Jenny Smelik Ibby-prijs (aanmoedigingsprijs)

P
Polzer, Heinz (Drs. P.) - Tollens-prijs
Post, Mance - BoekieBoekie-prijs
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Ramdhani, R. - Kwakoe literatuur-prijs 2000 (derde prijs)
Reints, Martin - J. Greshoff-prijs
Reysoo, Fenneke - Jenny Smelik Ibby-prijs (aanmoedigingsprijs)
Roorda, Marije - Rely Jorritsma Priisfraach
Rooy, Lisa de - Vrouw & Kultuur Debuut-prijs
Rosenboom, Thomas - Libris literatuur-prijs
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S
Sachar, Louis - Zilveren Zoen
Sadèriont, Sander - P.C. Onthooft-prijs
Sajet, Gerry - De Schaduw-prijs
Schackmann, Wil - ANV-Visser-Neerlandia-prijs
Schrijer, Thom - VU-Podium Poëzie-prijs
Schubert, Dieter - Kinderboekwinkel-prijs
Schubert, Ingrid - Kinderboekwinkel-prijs
Slee, Carry - Prijs van de Jonge Jury
Steiner, Joan - Boekensleutel
Stolk, Fabian R.W. - Gerrit Achterberg-prijs

T
Tiemersma, Koos - Rely Jorritsma Priisfraach
Toorn, Willlem van - Adriaan Roland Holst-penning

V
Vendel, Edward van de - Gouden Zoen
Verbart, André - C. Buddingh'-prijs
Verhelst, Peter - F. Bordewijk-prijs
Vogelaar-van Amersfoort, A. - EigenWijsPrijs (categorie 4 t/m 8 jaar)
Vriens, Jacques
- Bol.Com kinderjury
- Prijs van de Nederlandse Kinderjury categorie Io t/m 12 jr
Wiersema, Bert - EigenWijsPrijs (categorie 9 t/m 14 jaar)
Witbraad, Gryt - Rely Jorritsma Priisfraach

Z
Zijlstra, Antine - Fedde en Martha Bergsma-priis
Zwaan, Peter de - Bruna Gouden Strop
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Register van juryleden
A
Angenendt, Lieneke - Jenny Smelik Ibby-prijs
Accord, Clark
- Kwakoe Literatuur-prijs 1999
- Kwakoe Literatuur-prijs 2000
Akker, Wiljan van den - P.C. Hooft-prijs
Anbeek, Ton - Dordt-prijs voor biografie
Ancona, Hedy d' - Jenny Smelik Ibby-prijs
Arijs, Marijke - Debutanten Prijs 2000
Auwera, Fernand - Eci-prijs voor Schrijvers van Nu

B
Bakker, Siem - Rabobank-Lenteprijs voor Literatuur
Barnas, Marieke - Kerstprijsvraag
Beek, Jacqueline van de - Gouden- en Zilveren Zoen
Bekkering, Harry
- F. Bordewijk-prijs
- Jan Campert-prijs
- J. Greshoff-prijs
- Constantijn Huygens-prijs
Berg, Arie van den
- Herman Gorter-prijs
- P.C. Hooft-prijs
Berg, Norbert van den - Tollens-prijs
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Berge, H.C. ten - Ida Gerhardt Poëzie-prijs
Berk, Marjan - Bol.Com Literatuur-prijs
Bernlef, J. - Ida Gerhardt Poëzie-prijs
Bestuur van het Genootschap Gerrit Achterberg - Gerrit Achterberg-prijs
Binderhagel, H. - E. du Perron-prijs
Boekholt,. P. - Dr. Joast Halbertsma-priis
Boer, P. de - Dr. Wijnaendts Francken-prijs
Boer, Theo de - VSB Poëzie-prijs
Bokhoven, Cocky van - Johan Diepstraten-prijs
Bont, Martijn de - Halewijn Literatuur-prijs van de stad Roermond
Boonstra, Bregje - Theo Thijssen-prijs
Bosch, Ad ten - Ida Gerhardt Poëzie-prijs
Brandt Corstius, Liesbeth - Woutertje Pieterse-prijs
Brederode, Désanne van - Recensieprijsvraag
Brems, Hugo
- Gerrit Achterberg-prijs
- Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs
Bruin, Han - Littéraire Witte-Prijs
Buntje, Nelleke - Het Hoogste Woord

C
Cann, Jos van - Bruna Gouden Strop
Capteyn, Willem - Edmond Hustinx-prijs
Coumans, Kiki - C. Buddingh'-prijs

D
Dam, Johannes van
- Kerstprijsvraag
- Kolomkompetitie
Deel, Tom van - Eci-prijs voor Schrijvers van Nu
Deleu, Jozef - VSB Poëzie-prijs
Dendooven, Gerda - BoekieBoekie-prijs
Doelwijt, Thea - Kwakoe Literatuur-prijs 2000
Driessen, Marianne - Vrouw & Kultuur Debuut-prijs
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Duin, Lieke van
- Theo Thijssen-prijs
- Woutertje Pieterse-prijs
Dumon Tak, Bibi - BoekieBoekie-prijs

E
Eijkelboom, Jan - Dordt-prijs voor biografie
Eiselin, Judith - Halewijn Literatuur-prijs van de stad Roermond
Ekkers, Remco
- Adriaan Roland Holst-penning
- Theo Thijssen-prijs
Enquist, Anna
- Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs
- VSB Poëzie-prijs
Es, Martine van - Boekensleutel
Etty, Elsbeth
- Busken Huet-prijs
- VSB Poëzie-prijs
- Debutanten Prijs 2000
Extra, G. - E. du Perron-prijs
Eijkelboom, Jan - Debutanten Prijs 2000
Eyle, Marisa van - Taalunie-Toneelschrijf-prijs
Eynde, Bart Van den - Taalunie-Toneelschrijf-prijs

F
Fens, Kees - Tollens-prijs
Fontijn, Jan - Libris literatuur-prijs
Freriks, Kester - Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs
Frieswijk, Johan - Lutineprijs

G
Geemert, Ko van - Plantage Poëzie-prijs
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Gestel, Marc van
- Kolomkompetitie
- P.C. Onthooft-prijs
Gildemacher, K.F. - Dr. Joast Halbertsma-priis
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Gink, Marianne van
- Boekensleutel
- Gouden- en Zilveren Griffel
Giphart, Ronald - Bol.Com Literatuur-prijs
Gommers, Leon - Multatuli-prijs
Gorcum, Tineke van - Het Hoogste Woord
Gorp, Hendrik van - Libris literatuur-prijs
Graaf, Karel van de - Bruna Gouden Strop
Grampel, Dirry van der - Het Hoogste Woord
Groot, Douwe de - Lutineprijs
Grunberg, Arnon - P.C. Onthooft-prijs

H
Halsema, Dick van - C. Buddingh'-prijs
Hart, Maarten 't
- Anton Wachter-prijs
- Eci-prijs voor Schrijvers van Nu
Heinen, Hugo - Edmond Hustinx-prijs
Hiemstra, Anne - SNS Literatuurprijs (Gorcum)
Hiltrop, Nico - ANV-Visser-Neerlandia-prijs
Hocks, Frank - Bruna Gouden Strop
Hoefnagels, Hans - Littéraire Witte-Prijs
Hof, Kees van 't - Debutanten Prijs 2000
Holierhoek, Kees - Edmond Hustinx-prijs
Holstein, Pieter - Jacobus van Looy-prijs
Holtrop, Aukje
- F. Bordewijk-prijs
- Jan Campert-prijs
- J. Greshoff-prijs
- Constantijn Huygens-prijs
Hondt, Maurice de - Bol.Com Literatuur-prijs
Hoog, Else - Martinus Nijhoff-prijs
Hoogendonk, Mabel - Jacobus van Looy-prijs
Hoomans, Peter
- P.C. Onthooft-prijs
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Recensieprijsvraag

Horst, Gerrit ter - Fedde en Martha Bergsma-priis
Huizinga, Jo - Anton Wachter-prijs

J
Jansen, D. - Dr. Joast Halbertsma-priis
Jansen, Odile A.M. - Debutanten Prijs 2000
Jansma, Esther - P.C. Hooft-prijs
Jessurun d'Oliveira, H.U. - Busken Huet-prijs
Jong, Sjoerd de - Rabobank-Lenteprijs voor Literatuur
Joosten, Jos
- F. Bordewijk-prijs
- Jan Campert-prijs
- J. Greshoff-prijs
- Constantijn Huygens-prijs

K
Kat, Ellenmieke - Vrouw & Kultuur Debuut-prijs
Kemenade, Hein van - Johan Diepstraten-prijs
Knegt, Jaap de - Fedde en Martha Bergsma-priis
Koopmans,. J.W. - Dr. Joast Halbertsma-priis
Kopland, Rutger - Adriaan Roland Holst-penning
Korteweg, Anton
- Gerrit Achterberg-prijs
- F. Bordewijk-prijs
- Jan Campert-prijs
- J. Greshoff-prijs
- Constantijn Huygens-prijs
Kraaijeveld, Ruud - Gouden- en Zilveren Zoen
Krabbendam, Adriaan
- Kwakoe Literatuur-prijs 1999
- Kwakoe Literatuur-prijs 2000
Kuyper, Sjoerd - Herman Gorter-prijs
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Labrie, A. - Dr. Wijnaendts Francken-prijs
Leeflang, Ed
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Herman Gorter-prijs
Tollens-prijs

Lierop-Debrauwer, Helma van - Theo Thijssen-prijs
Loo, Franka van der - Boekensleutel
Luis, Janet
- F. Bordewijk-prijs
- Constantijn Huygens-prijs
- J. Greshoff-prijs
- Jan Campert-prijs
Lunter, Marlene - Vrouw & Kultuur Debuut-prijs

M
Manrho, Jet - BoekieBoekie-prijs
Martens, Wifried - AKO-Literatuur Prijs
Mastboom, Victor
- Kerstprijsvraag
- Kolomkompetitie
- P.C. Onthooft-prijs
Mathijssen, Marita - Tollens-prijs
Matsier, Nicolaas
- Eci-prijs voor Schrijvers van Nu
- Libris literatuur-prijs
- Tollens-prijs
Meert, Hugo - ANV-Visser-Neerlandia-prijs
Meijer, Marianne - Vrouw & Kultuur Debuut-prijs
Meinderts, Aad - P.C. Hooft-prijs
Mercks, Kees - Martinus Nijhoff-prijs
Miedema, Baukje - Fedde en Martha Bergsma-priis
Miesen, Bert van der - Plantage Poëzie-prijs
Mommaerts, Jan - Littéraire Witte-Prijs
Moor, W.A.M. de - Anton Wachter-prijs
Mooren, Hans
- Kwakoe Literatuur-prijs 1999
- Kwakoe Literatuur-prijs 2000
Mooren, P. - E. du Perron-prijs
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Mulder, Toni - Boekensleutel
Müller, Frits - Recensieprijsvraag

N
Naaijkens, Ton - Martinus Nijhoff-prijs
Nankoe, Lucia - Kwakoe Literatuur-prijs 2000
Noordegraaf,. J. - Dr. Joast Halbertsma-priis
Noordervliet, Nelleke - Jacobus van Looy-prijs

O
Otterspeer, Willem - AKO-Literatuur Prijs

P
Paardt, Rudi van der
- Anton Wachter-prijs
- Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs
- Martinus Nijhoff-prijs
Paassen, Daphne van - Halewijn Literatuur-prijs van de stad Roermond
Paemel, Monika van - Eci-prijs voor Schrijvers van Nu
Peelen, Gert J. - VU-Podium Poëzie-prijs
Penning, Nandi
- Boekensleutel
- Gouden- en Zilveren Griffel
- Jenny Smelik Ibby-prijs
Poel, Ieme van der - Martinus Nijhoff-prijs
Poeze, H.A.- Dordt-prijs voor biografie
Pol, Barber van de - Multatuli-prijs
Poortstra, Margryt - Rely Jorritsma Priisfraach
Posthuma de Boer, Eva - Kolomkompetitie
Prins, Annemarie - Het Hoogste Woord
Prooijen, Leonore van
- F. Bordewijk-prijs
- Jan Campert-prijs
- J. Greshoff-prijs
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Constantijn Huygens-prijs

Pröpper, Henk - AKO-Literatuur Prijs
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R
Ramdani, Biendo - Kwakoe Literatuur-prijs 1999
Raskin, Brigitte - Debutanten Prijs 2000
Reints, Martin - Adriaan Roland Holst-penning
Reitsma, Anneke - P.C. Hooft-prijs
Rietbergen, P.J.A.N. - Dr. Wijnaendts Francken-prijs
Rijswijk, Rik van
- Kerstprijsvraag
- Kolomkompetitie
- P.C. Onthooft-prijs
- Recensieprijsvraag
Rinckhout, Eric - Rabobank-Lenteprijs voor Literatuur
Ros, Martin
- Anton Wachter-prijs
- Dordt-prijs voor biografie
Ruebsamen, Helga
- F. Bordewijk-prijs
- Jan Campert-prijs
- J. Greshoff-prijs
- Constantijn Huygens-prijs
Ruesen, Christel - Gouden- en Zilveren Zoen
Rümke, Matthijs - Taalunie-Toneelschrijf-prijs

S
Sabarte Belacortu, Mariolein - C. Buddingh'-prijs
Salet, Mick
- Boekensleutel
- Gouden- en Zilveren Griffel
Schaevers, Mark - AKO-Literatuur Prijs
Schenke, Menno - Bruna Gouden Strop
Schoolenaar, Ger - Boekensleutel
Schouten, Rob - Plantage Poëzie-prijs
Schram, Dirk - Gouden- en Zilveren Zoen
Schutte, Xandra - Libris literatuur-prijs
Sierman, Koosje - Woutertje Pieterse-prijs
Sigmond, J.P. - Dr. Wijnaendts Francken-prijs
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Sijens, Doeke - Rely Jorritsma Priisfraach
Sinester, Elfride - Kwakoe Literatuur-prijs 1999
Slot, Eric - Schaduw-prijs
Sötemann, A.L. - Gerrit Achterberg-prijs
Spanjer, Wim - Lutineprijs
Spoormans, G. - E. du Perron-prijs
Stitou, Mustafa - VSB Poëzie-prijs
Stol, Steven
- Kerstprijsvraag
- Kolomkompetitie
- P.C. Onthooft-prijs
- Recensieprijsvraag
Stuiveling, Saskia - Libris literatuur-prijs
Sutter, Michel de - ANV-Visser-Neerlandia-prijs

T
Tex, Charles den - Schaduw-prijs
Thijn, Ed van
- Kwakoe Literatuur-prijs 2000
- Eci-prijs voor Schrijvers van Nu
Thijssen, Felix Schaduw-prijs
Tol, Jean Marc van - Kerstprijsvraag
Tollebeek, J. - Dr. Wijnaendts Francken-prijs
Torren, Trix van der - SNS Literatuurprijs (Gorcum)
Tromp, Bart
- Busken Huet-prijs
- Dordt-prijs voor biografie
Truyens, Aleid - AKO-Literatuur Prijs

U
Uphoff, Manon - Eci-prijs voor Schrijvers van Nu

V
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Vandenbroucke, Johan - AKO-Literatuur Prijs
Veeneman, Margriet - Jenny Smelik Ibby-prijs
Vendel, Edward van de - BoekieBoekie-prijs
Verbart, Jan
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Boekensleutel
Gouden- en Zilveren Griffel

Verbeek, Max - Theo Thijssen-prijs
Verbogt, Thomas - Multatuli-prijs
Vermeer, Emilie - Gouden- en Zilveren Zoen
Vermeijden, Marianne - Jacobus van Looy-prijs
Vervaeck, Bart
- F. Bordewijk-prijs
- Jan Campert-prijs
- J. Greshoff-prijs
- Constantijn Huygens-prijs
Vervoort, John - Bruna Gouden Strop
Visser, Geertrui - Rely Jorritsma Priisfraach
Voort, Cok van der - Martinus Nijhoff-prijs
Voort, Marlies van de - Schaduw-prijs
Vos, Marjoleine de
- Boekensleutel
- Gouden- en Zilveren Griffel
Vries, Daan Remmerts de - BoekieBoekie-prijs
Vrooland-Jöb, Truusje
- Boekensleutel
- Jenny Smelik Ibby-prijs

W
Weelden, Dirk van - Woutertje Pieterse-prijs
Wering, Henry - SNS Literatuurprijs (Gorcum)
Wertenbroek, Gaby - Vrouw & Kultuur Debuut-prijs
Westerbeek, Nienke - Het Hoogste Woord
Weyerman, Jacob C. - Recensieprijsvraag
Wiel, Rein van der - Jacobus van Looy-prijs
Wieringa, Tommy
- Kerstprijsvraag
- Kolomkompetitie
Willemse, Mariëtte - VU-Podium Poëzie-prijs
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Z
Zijthoff, Reg ten - Johan Diepstraten-prijs
Zuiderent, Ad
- F. Bordewijk-prijs
- Jan Campert-prijs
- J. Greshoff-prijs
- P.C. Hooft-prijs
- Constantijn Huygens-prijs
- VU-Podium Poëzie-prijs
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